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1 Johdanto 
 

Vielä vähän aikaa sitten harva olisi voinut kuvitella, että yliopiston oppimisympäristöissä 

tapahtuisi jotain niin poikkeuksellista kuin keväällä 2020, kun pääasiallinen oppimisym-

päristö, eli yliopiston tiloissa tapahtuva lähiopetus, poistui kokonaan käytöstä. Lähiope-

tuksen loppuminen toteutettiin käytännössä Suomen hallituksen ja opetus- ja kulttuurimi-

nisteriön ohjeistuksella, jonka myötä opetus jouduttiin siirtämään kokonaan etäope-

tukseksi hyvin lyhyellä varoitusajalla, mikä vaati sopeutumista, joustamista ja uusien toi-

mintatapojen opettelua niin opiskelijoilta kuin opetuksen järjestäjiltä (Tanskanen, Kemp-

pinen, Mäkelä, Kangas & Pensar, 2021, 9). 

 

Poikkeuksellisen laajamittainen siirtyminen etäopetukseen on osoittautunut mielenkiin-

toiseksi tutkimuskohteeksi. Toukokuussa 2020 valmistuneessa kandidaatintutkielmassani 

tutkittiin sitä, onko opiskelijoiden läsnäololla yhteys heidän akateemiseen suoriutumi-

seen. Kirjallisuuskatsaus osoitti, että mitä enemmän opiskelija käy luennoilla, sitä parem-

man arvosanan hän saa. (Mattern, 2020, 20.) Nyt olemme kuitenkin ajautuneet tilantee-

seen, jolloin ei ole edes mahdollista käydä perinteisillä luennoilla, sillä koronapandemia 

on ajanut yliopisto-opiskelijat etäopetukseen. Tämä herättääkin mielenkiintoisen jatko-

tutkimuskysymyksen siitä, miten etäopetus vaikuttaa opiskelijoiden akateemiseen suoriu-

tumiseen.  

 

Etäopetusta on tyypillisesti tutkittu tarkastelemalla yksittäisten opetustyökalun tai -me-

netelmän vaikutuksia opiskelijoiden asenteisiin, tyytyväisyyteen tai akateemiseen suoriu-

tumiseen. Aikaisemmat tutkimukset ovat esittäneet vaihtelevia tuloksia koskien etäope-

tuksen vaikutuksista akateemiseen suoriutumiseen.  

 

Tutkimustuloksia ohjaa vahva trendi jo muutenkin erinomaisesti suoriutuvien opiskeli-

joiden entistä paremmasta suoriutumisesta etäopetuksessa, ja toisaalta vastaavasti huo-

nommin suoriutuvien opiskelijoiden entistäkin huonommasta suoriutumisesta etäopetuk-

sessa. Opiskelijoiden kokemuksia etäopetuksesta on tutkittu vähemmän, mutta suurim-

massa osassa tutkimuksissa on raportoitu negatiivisen sävyisiä tuloksia. Opiskelijan omi-

naisuuksia on myös tarkasteltu suhteessa akateemisen suoriutumisen tasoon etäopetuk-
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sessa. Aikaisempi tutkimus on ollut luonteeltaan joko laadullista tai määrällistä: tutkiel-

man valmistumishetkellä ei ole vielä toistaiseksi tullut vastaan tutkimusta, joka olisi tut-

kinut edellä kuvattua ilmiötä useammasta ulottuvuudesta määrällisiä ja laadullisia mene-

telmiä yhdistäen. Tässä tutkielmassa etäopetuksen vaikutusta akateemiseen suoriutumi-

seen lähestytään yhdistämällä määrällisiä ja laadullisia menetelmiä (mixed methods). 

 

Tutkielman tarkoituksena on määrällisten ja laadullisten menetelmien avulla selvittää, 

onko etäluennoilla ollut vaikutusta kasvatustieteellisen tiedekunnan opiskelijoiden aka-

teemiseen suoriutumiseen ja mitkä asiat ovat vaikuttaneet mahdolliseen akateemisen suo-

riutumisen vaihteluun. Tutkielmassa on käytetty lähdeaineena Helsingin kasvatustieteel-

lisen tiedekunnan tenttituloksia ja harjoitustyön arvosanoja sekä teemahaastatteluja. Tie-

tääkseni etäopetuksen vaikutuksia akateemiseen suoriutumiseen ei ole aikaisemmin tut-

kittu kasvatustieteellisten opiskelijoiden näkökulmasta. Tämän tutkimuksen kohdalla 

kvantitatiivista aineistoa ei analysoitu testeillä ennen kvalitatiivisen aineiston keruuta, 

vaan Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät 1 -kurssin vastuuopettaja itse havainnoi tent-

tejä arvioidessa, että vuoden 2020 tentit sujuivat paremmin kuin edellisten vuosien tentit. 

Tämä havainto herätti tarpeen selvittää, onko opiskelijoiden tenttituloksissa tilastollisesti 

merkitsevää eroa, ja jos on, mikä voisi selittää tätä vaihtelua. Kokonaiskuvassa tämän 

tutkimuksen tarkoituksena on kehittää kasvatustieteellistä koulutusta. Sen tavoitteena on 

täyttää tietokuilua etäopetuksen vaikutuksista opiskelijoiden akateemiseen suoriutumi-

seen. Lisäksi se tarjoaa oivalluksia siitä, millainen opetusmuoto voisi toimia parhaiten 

Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät 1 -kurssilla. 
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2 Teoreettinen tausta 
 

 

 

Teoreettisessa taustassa esitellään ensin taustateoriaa kandidaatin tutkielmastani, joka toi-

mii hyvänä pohjustuksena tämän tutkimuksen aiheeseen. Tämän jälkeen tarkastellaan etä-

opetuksen historiaa ja määritelmää, mitkä johdattavat sen aiheen äärelle, miten opiskelijat 

ovat kokeneet etäopetuksen aikaisempien tutkimusten mukaan. Seuraavaksi tutustutaan 

tarkemmin akateemisen suoriutumisen määritelmään. Lopussa luodaan katsaus siitä, mi-

ten etäopetus on vaikuttanut opiskelijoiden akateemiseen suoriutumiseen aikaisempien 

tutkimusten mukaan. Ennen siirtymistä tutkimuksen varsinaiseen empiiriseen osioon ava-

taan lyhyesti Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät 1 -kurssin sisältöä. 

 

 

2.1 Läsnäolon vaikutus akateemiseen suoriutumiseen 

 

Läsnäolon vaikutuksia akateemiseen suoriutumiseen on tutkittu paljon ja monet tutkimus-

tulokset osoittavat, että läsnäolon ja akateemisen suoriutumisen välillä vallitsee positiivi-

nen ja tilastollisesti merkitsevä yhteys (ks. Schmidt, 1983; Romer, 1993; Chen & Lin, 

2008). Myös kandidaatintutkielmani myötäili edellisiä tutkimustuloksia osoittaen, että 

läsnäololla on positiivinen ja tilastollisesti merkitsevä yhteys opiskelijoiden akateemiseen 

suoriutumiseen. Tutkielmaani systemaattisesti valikoituneista yhdestätoista artikkelista 

kymmenen puolsi aikaisempia tutkimustuloksia läsnäolon positiivisista vaikutuksista 

suoriutumiseen. Tilastollisesti merkitsevät korrelaatioiden voimakkuudet vaihtelivat r = 

.02 ja r = .43 välillä. Yhdessä artikkelissa positiivista korrelaatiota muuttujien välillä ei 

löytynyt, mutta tulos ei ollut tilastollisesti merkitsevä. (Mattern, 2020, 20.) Kyseisen ar-

tikkelin kirjoittajat arvelivat tuloksen syyksi sen, että kaikki tutkittavan kurssin materiaa-

lit olivat koko kurssin ajan saatavilla verkossa, joten opiskelijoilla oli mahdollisuus oppia 

luennon asiat käymättä aikataulutetuilla luennoilla (Veerasamy, D’Souza, Lindén & 

Laakso, 2018, 245-256).  

 

Edellä mainitut tutkimustulokset antavat jo vähän osviittaa siitä, miten käy, kun lähiluen-

tojen sijaan luennot järjestetään etänä verkossa, joka mahdollistaa muun ohella luentojen 

huomattavasti joustavamman katsomisen. Aikaisemman tutkimuksen perusteella luennot 
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ovat selvästikin tärkeä osa oppimisprosessia, mutta voiko olla niin, että luentojen hyödyt 

ovat mahdollista saada muillakin tavoilla kuin tulemalla fyysisesti paikan päälle? (ks. 

Schmidt, 1983; Romer, 1993; Chen & Lin, 2008; Mattern, 2020.) Voidaan ajatella, että 

luentotallenteet ja muut verkossa olevat kurssimateriaalit voisivat yhtäältä toimia luento-

jen korvikkeena ja toisaalta tarjota myös täysin uudenlaisia mahdollisuuksia. Verkossa 

oleva materiaali voi muun muassa mahdollistaa niiden opiskelijoiden osallistumisen ope-

tukseen, ketkä eivät ehkä muuten pääsisi tulemaan säännöllisesti lähiopetukseen. Tämän 

lisäksi etäopetus voisi tarjota opiskelijoille joustavampaa ja parempia mahdollisuuksia 

suorittaa kurssit ja tutkinto.  

 

 

2.2 Etäopetuksen historia Suomessa 

 

Vuonna 2020 tuli 100 vuotta täyteen Suomen etäopetuksen historiassa. Juhlavuotta vie-

tettiin aikana, jolloin teema oli ajankohtaisempi kuin koskaan, sillä keväällä 2020 siirryt-

tiin globaalisti etäopetukseen koronapandemian takia (Mudenda, Zulu, Phiri, Ngazimbi, 

Mufwambi, Kasanga & Banda, 2020, 1). 

 

Suomessa etäopetuksen historia alkoi Kansanvalistusseuran perustamisesta vuonna 1874. 

Yhdistys perusteli toimintansa tarpeellisuutta sillä ajatuksella, että sivistys kuuluu kai-

kille yhteiskuntaryhmästä ja sukupuolesta riippumatta. (Kvs-säätiö, 2020.) Yhdistyksen 

avulla syntyi kirjastolaitos, kustannettiin suomen- ja ruotsinkielistä kirjallisuutta sekä 

käynnistettiin vapaata sivistystyötä (Tuomi, 2020). Noin sata vuotta sitten, vuonna 1920, 

Kansanvalistusseura sai taloudellista avustusta kotiopetuksen edellytysten parantami-

seen. Ajatuksena oli mahdollistaa keskikoulukurssin suorittamisen kyvykkäille maaseu-

dun nuorille, jotka eivät muuten pystyisi osallistumaan opetukseen. Avustuksen avulla 

seura perusti Kirjeopiston, joka tavoitti kattavasti koko maan, jolloin kaikki halukkaat 

voitiin ottaa opiskelijoiksi riippumatta siitä, missä he asuivat. Kirjeopiston idea oli tarjota 

kirjekursseja, joita pystyi suorittamaan omaan tahtiin. Oppimateriaalit lähetettiin postitse 

opiskelijan kotiin ja opiskeltuaan materiaalit opiskelija suoritti materiaalin mukana tul-

leen kokeen ja lähetti sen opettajalle. Arvioituaan kokeen, opettaja lähetti opiskelijalle 

todistuksen suoritetusta kurssista. (Kvs-säätiö, 2020.) 
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Yksi merkittävimmistä vaiheista Kansanvalistusseuran historiassa tapahtui jatkosodan ai-

kana vuonna 1941, kun odotusten vastaisesti Kirjeopistoon ilmoittautuikin ennätysmäärä 

uusia opiskelijoita. Räjähdysmäinen kasvu jatkui 1960-luvulle asti, jonka jälkeen toi-

minta rauhoittui muun koulutustarjonnan lisääntyessä. Uusien teknologioiden lisäänty-

essä alettiin käyttää uusia etäoppimisen välineitä kirjeiden rinnalle. 1970-luvulta lähtien 

hyödynnettiin muun muassa puhelinta, levyjä, kasetteja, sähköpostia ja muita verkko-op-

pimisen muotoja. (Kvs-säätiö, 2020.) 

 

Etäopetus mullistui vuosituhannen vaihteessa, kun verkko-opetuskokeilusta saatiin roh-

kaisevaa palautetta teknisistä haasteista huolimatta. Vuonna 2001 WSOY julkaisi Opit-

oppimisympäristön, joka sopii käytettäväksi perusopetukseen. Tämän jälkeen kehittyi 

myös muita perusopetukseen sopivia verkkokursseja. Verkko-opetuksen isoimpana haas-

teena oli opetuskustannukset, mikä johtui siitä, että verkkoympäristössä korostuu oppi-

laan ja opettajan välinen vuorovaikutus, kun taas kirjeopetuksessa opettaja lähettää oppi-

laalle vain muutaman kirjeen vuodessa. Valtionavustus, joka oli mitoitettu kirjeopetuksen 

tarpeisiin, ei näin ollen riittänytkään enää verkko-opetuksen laadukkaaseen toteuttami-

seen ja kehittämiseen. Verkko-opetusta kehitettiinkin hankerahoituksella. (Tuomi, 2020.) 

 

Tarkasteltaessa etäopetuksen historiaa, voisi nähdä, että ympyrä sulkeutuu. Etäopetuksen 

ensimmäisinä vuosikymmeninä suurin osa opiskelijoista opiskeli etänä kirjekurssien 

avulla. Lisääntyvän koulutustarjonnan myötä etäopetuksen suosio hiipui, mutta vuoden 

2020 poikkeustilanne on osoittanut, kuinka tarpeellinen etäopetus on meille kaikille.  

 

 

2.3 Etäopetuksen määritelmä 

 

Eri tutkimuksissa on käytetty eri termejä kuvaamaan samaa ilmiötä – etäopetusta. Etä-

opetusta voikin nähdä yläkäsitteenä, joka kattaa runsaasti eri termejä ja jonka sisältö ke-

hittyy ja tarkentuu ajan kulumisen myötä. Yläkäsitteenä etäopetus kattaa minkä tahansa 

koulutustavan, joka korvaa kasvotusten tapahtuvaa perinteistä lähiopetusta. (Wotto, 

2020, 49.) 

Etäopetuksen määritelmä kehittyy jatkuvasti – selvää on, että esimerkiksi vuonna 1920 

etäopetus oli hyvinkin erilaista, kuin vuoden 2020 etäopetus. Teknologian kehityttyä etä-

opetuksen käsitteellä on alettu yleisesti kuvaamaan verkkopohjaista opetusta. 2000-luvun 
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tutkimuksissa etäopetuksen lisäksi tutkimuksissa on käytetty termejä verkko-opiskelemi-

nen, tietokonepohjainen opetus ja ICT-pohjainen opetus. (Coldwell, Craig, Paterson & 

Mustard, 2008, 19.) Suurimmassa osassa englanninkielisissä lähteissä on kuitenkin käy-

tetty termiä distance education, joka vastaa tässä tutkielmassa käytettyä etäopetuksen ter-

miä. 

 

Yllä oleva määritelmä etäopetuksesta voidaan jakaa neljään pääkomponenttiin, joista jo-

kaisen on täytyttävä samanaikaisesti. Ensimmäinen komponentti on instituutiopohjainen 

oppiminen, mikä tarkoittaa sitä, että opintoja tarjoaa jokin instituutio, kuten peruskoulu, 

lukio tai yliopisto. Tällä pääkomponentilla rajataan pois itseoppimisen määritelmä. Toi-

nen pääkomponentti on se, että opettaja ja oppija ovat erillään toisistaan. Tällä voidaan 

tarkoittaa sekä fyysistä erilläänoloa, jolloin oppija ja opettaja ovat eri paikoissa että ai-

kaan liittyvää eroa, jolloin opetuksen ja oppimateriaalin tuottaminen ja oppijan päätös 

hyödyntää opetusta ja oppimateriaaleja tapahtuvat eri aikoihin. Aikaan liittyvä ero voi 

näkyä muun muassa niin, että opettaja nauhoittaa opetustaan ja jakaa sen oppijoille, jotka 

puolestaan voivat katsoa nauhoituksen omalla ajallaan, kun se heille parhaiten sopii. In-

teraktiivinen televiestintä, toisin sanoen kaukoviestintä, on kolmas pääkomponentti. Op-

pijoiden tulisi kyetä olemaan jonkinlaisessa vuorovaikutuksessa toistensa, opetusmateri-

aalin ja opettajan kanssa, kuitenkin niin, että vuorovaikutus on toissijainen hyve opetuk-

sen sisältöön nähden. Viimeisenä komponenttina on oppijoiden, opettajan, ja materiaalien 

yhteen saattaminen. Tämä tarkoittaa sitä, että opettajat ovat vuorovaikutuksessa oppijoi-

den kanssa ja että oppimista edistävä materiaali on helposti saatavissa. Materiaalien tulisi 

olla hyvin suunniteltuja ja tarkoituksenmukaisia, jotta ne muodostaisivat eheän ja moti-

voivan oppimiskokemuksen. (Simonson & Schlosser, 2006, 4.) 

 

Simonson & Schlosser (2006) ovat määritelleet etäopetuksen instituutiopohjaiseksi ja for-

maaliksi opetustavaksi, jossa oppijat ovat erillään toisistaan ja jossa käytetään interaktii-

visia televiestintävälineitä, jotka yhdistävät oppijat, opettajat ja materiaalit yhteen. 

Vaikka sana televiestintäväline saattaa antaa olettaa, että se pitää sisällään vain sähköistä 

mediaa, kuten televisiota ja Internettiä, sen voidaan nähdä kattavan myös paljon laajem-

man tavan viestiä. Televiestinnän voidaankin nähdä kattavan kaikki etäviestinnän muo-

dot. (Simonson & Schlosser, 2006, 4.) Tämän määritelmän mukaan myös Kirjeopiston 
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kirjekurssit käyttivät televiestintää hyväkseen, kun oppimateriaalit lähetettiin postitse op-

pijan kotiin. Nykymaailmassa sähköisen viestinnän merkitys on kuitenkin kasvanut var-

sin suureksi ja sen merkitys kasvaa edelleen. 

 

 

2.4 Opiskelijoiden kokemukset etäopetuksesta 

 

Opiskelijoiden kokemuksia käsittelevissä tutkimuksissa on havaittu kaksi merkittävää te-

kijää, jotka ovat vaikuttaneet negatiivisesti opiskelijoiden kokemuksiin etäopetuksesta. 

Näistä ensimmäinen on vuorovaikutuksen puute ja toinen opiskelun itseohjautuvuuteen 

liittyvät vaikeudet. (Bernard & Rubalcava, 2000, 261–262.) Havainto kuitenkin tehtiin 

vuonna 2000, jolloin teknologia ei ollut yhtä kehittynyttä, kuin nykyään. Voisikin kuvi-

tella, että nykyaikaiset etäopetusalustat mahdollistaisivat sujuvamman vuorovaikutuksen 

opiskelijoiden ja opettajan välillä. Iso osa vuoden 2020 järjestetyissä etäkursseissa käy-

tettiin Microsoft Teams tai Zoom -alustaa, jossa on mahdollista kommunikoida videoyh-

teyden ja mikrofoniin kautta. Jaggars:n, Edgecomben & Staceyn (2013) suorittama ta-

paustutkimus paljasti, että interaktiivisten teknologioiden käyttö voi korostaa kurssin 

opettajan merkityksellistä läsnäoloa, mikä näyttäsi olevan tehokas strategia opiskelijoi-

den akateemisen suoriutumisen parantamiseksi. Tutkimustulos vahvistaakin väitteen 

siitä, että vuorovaikutuksella on suuri merkitys menestyksekkääseen etäopetukseen. Ber-

nard & Rubalcavan (2000, 262) mukaan itseohjautuvuuden vaikeudet liittyvät siihen, että 

etäopetus vaatii opiskelijoita paljon autonomiaa, jolloin he joutuvat kehittämään itseoh-

jautuvuustaitoja ja ottamaan enemmän vastuuta omasta oppimisesta. Itseohjautuvuuden 

vaikeudet etäopetuksessa ovat tuskin kovasti muuttuneet sitten 2000-luvun. 

 

Park & Kim (2020) selvittivät tutkimuksessaan, kuinka opetuksen toteuttajat voivat 

tehostaa etäopetusta edistämällä opiskelijoiden ja opettajien välistä vuorovaikutusta ja 

näin ollen parantaa opiskelijoiden sitoutumista ja tyytyväisyyttä etäopetukseen. He 

tutkivat toisen vuoden yliopisto-opiskelijoita, ketkä suorittivat pakollisen liiketalouden 

tilastokurssin keväällä ja kesällä vuonna 2018. Tutkimus suoritettiin kyselytutkimuksena 

ja data koostui 67 opiskelijan vastauksista. Molemmat kurssit toteutettiin etänä saman 

opettajan ohjauksessa. Kurssin opettaja jakoi opiskelijoille linkit luentotallenteisiin, 

joissa hän selitti tilastollisia käsitteitä ja opetti käyttämään Microsoft Excel -ohjelmistoa 

erilaisiin tilastolaskelmiin. Luentotallenteiden katsomisen ja kotitehtävien tekemisen 
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ohella opiskelijoita kannustettiin olemaan yhteydessä opettajaan Microsoft Teams -

alustan kautta, jossa opiskelijat saivat nopeasti vastauksia kysymyksiin joko opettajalta 

tai muilta kurssin opiskelijoilta. Teamsiä käytettiin myös välineenä kurssi-informaation 

tiedottamiseen. (Park & Kim, 2020, 479–480.) Tutkimuksen tulokset osoittavat, että 

opiskelijan ja opettajan välinen vuorovaikutus interaktiivisen viestintävälineen kautta 

vaikuttaa myönteisesti opiskelijan oppimiskokemukseen, jolloin he eivät ainoastaan 

olleet tyytyväisempiä kurssiin, mutta myös sitoutuneempia siihen (Park & Kim, 2020, 

483).  

 

Opiskelijoiden kokemuksia etäopetuksesta on tutkittu Turkissa kevään 2020 koronapan-

demian aikana. Dilman (2020, 115) tekemässä tutkimuksessa haastateltiin 45 eri alan 

opiskelijaa, jotka kävivät etänä toteutetulla taiteen ja muotoilun kurssilla. Haastatteluiden 

avulla koitettiin kartoittaa muun muassa opiskelijoiden kokemuksia etäopetuksen haas-

teista ja vahvuuksista. Opiskelijat kokivat haastavimmaksi sen, että etäopetukseen siirryt-

tiin hyvin nopealla aikataululla, jolloin uuteen oppimisympäristöön kesti tottua. Tähän 

liittyi myös erilaisia teknisiä ongelmia, sillä kaikki eivät joko osanneet käyttää etäopetuk-

sessa käytettyjä sovelluksia tai niiden käytössä oli haasteita. Haasteita koettiin myös 

eräänlaista motivaation vähenemistä, sillä useat opiskelijat mainitsivat, että ovat etäope-

tuksen myötä menettäneet kiinnostuksensa kurssin aiheita kohtaan. (Dilma, 2020, 117.)  

 

Toisaalta haastateltavat näkivät paljon hyvääkin etäopetuksessa. Iso määrä opiskelijoita 

painotti sitä, että etäopetuksen vahvuus on sen mukanaan tuoma riippumattomuus ajasta 

ja paikasta. Myös opetusmateriaalien laajempi saatavuus koettiin positiiviseksi asiaksi. 

(Dilma, 2020, 118.) Dilma (2020) oli myös kiinnostunut kuulemaan opiskelijoiden mie-

lipiteitä etäopetuksen heikkouksista. Tutkimuksessa ilmeni, että etäopetuksen suurimmat 

heikkoudet olivat sosiaalisen kanssakäymisen puute ja käytännönläheisen kurssin siirtä-

minen etäkurssiksi, jolloin kurssitöitä ei ollut mahdollista toteuttaa samalla tavalla kuin 

normaalitilanteessa. (Dilma, 2020, 119.) 
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2.5 Akateeminen suoriutuminen 

 

Akateeminen suoriutuminen koostuu opiskelijan saavutusten eri keinoilla tapahtuvasta 

mittaamisesta. Akateemista suoriutumista on mahdollista mitata muun muassa opintopis-

tekertymällä, tenttien arvosanoilla ja kurssin aikana suoritettujen tehtävien arvosanoilla. 

Opiskelijoiden akateemisen suoriutumisen korkea taso on ollut yliopistojen intresseissä 

jo pitkään, sillä yliopistojen saama rahoitus perustuu muun muassa suoritettujen alempien 

ja ylempien korkeakoulututkintojen määrään sekä suoritettujen opintopisteiden määrään 

(Valtioneuvoston asetus (770/2009) 6 §).  

 

Akateemiseen suoriutumiseen vaikuttavia tekijöitä on tutkittu monin tavoin ja luonnolli-

sesti on havaittu, että siihen vaikuttaa monia eri tekijöitä (Park & Kerr, 1990; Zimmerman 

& Haumann, 2013). Park & Kerr (1990) havaitsivat, että suoriutumisen tason merkittä-

vimmät ennustajat olivat opintojen yleinen keskiarvo ja yliopistopääsykokeen piste-

määrä. Sen sijaan opiskelijan ikä, sukupuoli ja asumisjärjestely eivät vaikuttaneet akatee-

miseen suoriutumiseen. (Park & Kerr, 1990, 110.) Zimmerman & Haumannin (2013) mu-

kaan akateemisen suoriutumisen tasoon vaikuttaa opiskeluun käytetyn ajan määrä, suku-

puoli ja persoonallisuus. Sukupuolten erot selittyvät opiskeluun käytetyn ajan määrästä, 

sillä tutkimuksessa havaittiin, että naiset tekivät enemmän töitä opintojen eteen kuin mie-

het. Persoonallisuudenpiirteistä tunnollisuus oli suurin akateemisen suoriutumisen selit-

täjä ja sekin liittyi opiskeluun käytettyyn aikaan, sillä tunnolliset opiskelijat myös käyttä-

vät enemmän aikaa opintojen parissa. (Zimmerman & Haumann, 2013, 23.) Myös läsnä-

olon vaikutuksia akateemiseen suoriutumiseen on tutkittu paljon ja monet tutkimustulok-

set osoittavat, että näiden välillä vallitsee positiivinen ja tilastollisesti merkitsevä yhteys 

(ks. Schmidt, 1983; Romer, 1993; Chen & Lin, 2008). 

 

 

 

2.6 Etäopetuksen vaikutus akateemiseen suoriutumiseen 

 

Etäopetuksen onnistuminen riippuu useasta eri tekijästä. Tällaisia merkityksellisiä teki-

jöitä voi olla esimerkiksi institutionaaliset tekijät, kuten käyttäjäystävällinen tekniikka ja 

opetusmateriaali, sekä yksilön ominaisuudet, kuten kyvykkyys ja motivaatio. Jälkimmäi-

sestä Logan, Lundberg, Roth & Walsh (2017) mainitsevatkin tutkimuksessaan ja heidän 
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havaintojensa mukaan etäopetus sopii vain tietynlaisille opiskelijoille. (Logan ym., 2017, 

84.) Logan ym. (2017) tutkivat 96 kauppakorkeakouluopiskelijaa, jotka olivat 

ilmoittautuneet etänä toteutettuun johtamisen kurssille. Tavoitteena oli tutkia sitä, onko 

kyvykkyydellä ja motivaatiolla vaikutusta opiskelijan akateemiseen suoriutumiseen 

etäkurssilla. (Logan ym., 2017, 87.) Tutkimus paljasti, että korkean suorituskyvyn 

omaavat ja erittäin tunnolliset opiskelijat suoriutuvat etäopetuksessa erittäin korkein 

tuloksin, kun taas ne opiskelijat, joiden suorituskyky ja tunnollisuus on heikommalla 

tasolla, eivät suoriutuneet etäopetuksessa kovin hyvin. He huomasivat, että etäopetus 

vaatii opiskelijalta paljon itsenäisempää työotetta, mistä syystä opiskelijan kyvyillä ja 

motivaatiolla on entistäkin tärkeämpi merkitys etäopetuksessa kuin lähiopetuksessa. 

Tästä johtuen kaikki eivät menesty etäopetuksessa yhtä hyvin. (Logan ym., 2017, 89.) 

 

Samana vuonna tutkittiin myös etäkurssien ja normaalisti toteutettujen kurssien eroja. 

Bettinger & Loeb (2017) tutkivat koko DeVry:n yliopiston opiskelijoiden 

kurssisuoriutumista, eli yhteensä 230 000 opiskelijaa 750 eri kurssilta. Jokainen kurssi oli 

toteutettu sekä lähiopetuksena että etäopetuksena ja opiskelija sai itse päättää, kumpaan 

hän haluaa osallistua. Toteutustavasta riippumatta kurssit olivat samanlaisia – ainoana 

erona oli se, miten opiskelijat olivat yhteydessä toisiinsa ja opettajaan. Vuorovaikutus 

etäkurssilla tapahtuu virtuaalisesti ja eri aikaan, eli esimerkiksi luennoitsija nauhoitti 

opetuksen ja opiskelijat pääsivät katsomaan luentotallenteen myöhemmin. Tutkimuksen 

tavoitteena oli selvittää, vaikuttaako etäopetus opiskelijoiden akateemiseen 

suoriutumiseen, kun vertailukohteena on lähiopetuksena toteutettu kurssi. Bettinger & 

Loeb (2017) huomasivat, että etäopetuksessa olleet opiskelijat suoriutuivat huonommin 

kuin ne, jotka kävivät kurssin lähiopetuksena. Tilastollisesti merkitsevä ero näkyy sekä 

kurssin arvosanassa että koko tutkinnon arvosanojen keskiarvossa. Tämän lisäksi he 

huomasivat, että etäopetus lisää riskiä tutkinnon keskeyttämiseen. Huomionarvoista on 

kuitenkin se, että nämä etäopetuksen kielteiset vaikutukset vaikuttavat nimenomaan 

niihin opiskelijoihin, ketkä eivät muutenkaan ole menestyneet kovin hyvin opinnoissaan. 

(Bettinger & Loeb, 2017, 2–3.) 

 

Samansuuntaisia tutkimustuloksia saatiin Birin (2019) tutkimuksessa, jossa verrattiin 

opiskelijoien akateemisen suoriutumisen tason vaihtelua etäopetuksen ja lähiopetuksen 

välillä. Etäopetus koostui luentotallenteista ja muusta kurssimateriaalista, jotka olivat 

saatavilla Internetistä. Luentotallenteet koostuivat opetusvideoista ja 
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esimerkkiongelmista, jotka opettaja ratkaisee. Lähiopetus toteutettiin perinteisessä 

luokkahuoneessa aikatauluteluilla oppitunneilla, jolloin opettaja kävi samat asiat läpi kuin 

luentotallenteissa. Tutkimuksen mukaan etäopetuksessa olleet opiskelijat suoriutuivat 

huonommin kuin lähiopetuksen verrokkiryhmä riippumatta sukupuolesta ja 

kansalaisuudesta. Poikkeuksen muodosti erittäin korkean suoriutumistason opiskelijat, 

jotka ovat muutenkin suoriutuneet opinnoistaan hyvin. Heille etäopetuksen vaikutukset 

näyttivät lupaavilta ja he suoriutuivat tämän tutkimuksen mukaan vielä paremmin. (Bir, 

2019, 9–10) 

 

Etäopetusta on myös tutkittu tarkastelemalla opiskelijoiden osallistumisen tasoa ja sen 

vaikutusta akateemiseen suoriutumiseen etäopetuksen aikana. Coldwell, Craig, Paterson 

& Mustard (2008) tutkivat 457 kolmannen vuoden tietotekniikan opiskelijaa pakollisella 

etäkurssilla. Tarkoituksena oli muun muassa selvittää, vaikuttaako opiskelijoiden 

osallistumisen määrä heidän akateemiseen suoriutumiseen. He mittasivat neljä 

osallistumisen ulottuvuutta: virtuaalisessa oppimisympäristössä käytettyä aikaa, luettujen 

ja lähetettyjen viestien määrää sekä katsottujen opetustiedostojen määrää. Tutkimuksen 

tulokset olivat selviä – ne opiskelijat, jotka osallistuivat eniten kaikissa osallistumisen 

ulottuvuuksissa saivat huomattavasti korkeampia arvosanoja kuin ne, jotka eivät 

osallistuneet niin paljon. Tulokset viittaavat siihen, että keskimäärin erittäin aktiivisesti 

osallistuvat opiskelijat saavuttavat korkeampia akateemisia tuloksia etäopetuksen aikana. 

(Coldwell ym., 2008, 22–23.) 

 

Edellä mainitut tutkimukset osoittavat, että etäopetus suurentaa kuilua hyvin suoriutuvien 

ja huonommin suoriutuvien opiskelijoiden välillä. Jo muutenkin hyvin pärjäävät ja 

motivoituneet opiskelijat suoriutuvat yhtä hyvin tai jopa entistäkin paremmin 

etäopetuksessa. Huolestuttavaa kuitenkin on se, että heikommin suoriutuvat opiskelijat 

suoriutuvat vielä huonommin etäopetuksessa. Osa tutkimuksista ei kuitenkaan havainnut 

tämänkaltaista vaihtelua opiskelijoiden välillä. Esimerkiksi tämän tutkimuksen kanssa 

samansuuntaisesti toteutettu tutkimus toteutettiin vuonna 2020, kun Gonzalez, de la 

Rubia, Hincz, Comas-Lopez, Subirats, Fort & Sacha (2020) tutkivat koronapandemian 

aiheuttaman etäopetuksen vaikutuksia opiskelijoiden akateemiseen suoriutumiseen. 

Tutkimuksessa verrataan vuosien 2018 ja 2019 tuloksia samalta kurssilta. Tutkimuksen 

tulokset osoittivat, että etäopetuksella oli ollut tilastollisesti merkitsevä positiivinen 

vaikutus opiskelijoiden akateemiseen suoriutumisen tasoon. (Gonzalez ym., 2020, 19.) 
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Miten käy, kun yhdistää reaaliaikaiset etäluennot ja omalla ajalla katsottavissa olevat 

luentotallenteet? Elhadary, Elhaty, Mohamed & Alawna (2020) tutkivat etäopetuksen 

vaikutuksia opiskelijoiden akateemiseen suoriutumiseen sellaisella kurssilla, jossa 

yhdistyi reaaliaikaiset luennot sekä luentotallenteet. Reaaliaikaiset luennot toteutettiin 

aikataulun mukaisesti, jotta opiskelijoilla olisi mahdollisuus kysyä tarkentavia 

kysymyksiä ja olla vuorovaikutuksessa luennoitsijan ja muiden opiskelijoiden kanssa. 

Luennot kuitenkin myös tallennettiin, jotta opiskelijat voisivat kerrata niiden sisältöä 

omalla ajalla. Tulosten mukaan suurin osa opiskelijoista olivat tyytyväisiä tähän ja he 

myös katsoivat luentoja useampaan kertaan (26,7% opiskelijoista katsoivat luentoja yli 

kolme kertaa ja 47,6% opiskelijoista katsoivat luentoja kaksi tai kolme kertaa). 

Opiskelijat mainitsivat, että luentotallenteiden katsominen useampaan kertaan vaikutti 

positiivisesti heidän osaamisen tasoon. Huomioitavaa on kuitenkin se, että 

luentotallenteiden takia harva osallistui reaaliaikaisiin luentoihin. (Elhadary ym., 2020, 

1742–1743.) 

 

Opiskelijoiden ominaisuuksien lisäksi myös kurssin suunnittelulla ja valmistelulla on tär-

keä rooli opiskelijoiden oppimisessa ja suoriutumisessa. Jos kurssia ei ole suunniteltu tar-

koituksenmukaisesti, opiskelijoilla voi olla vaikeuksia seurata opetusta ja syventyä ope-

tusmateriaaleihin, mikä vaikuttaa suoraan opiskelijoiden oppimiseen. (Bir, 2019, 3.) 

Kuten opiskelijoiden kokemuksia etäopetuksesta kartoittavissa tutkimuksissa havaitaan, 

vuorovaikutuksella on myös vaikutusta opiskelijoiden akateemisen suoriutumisen tasoon. 

Monet tutkijat tukevat ajatusta siitä, että opiskelijoiden välinen ja opiskelijan ja opettajan 

välinen vuorovaikutus ovat tärkeitä elementtejä etäopetuksen suunnittelussa ja 

onnistuneessa toteutuksessa (Coldwell, Craig, Paterson & Mustard, 2008, 20). Tästä 

huolimatta monet tutkimukset paljastavat, että opiskelijat eivät ole kovin aktiivisia 

vuorovaikutuksen suhteen etäopetuksen aikana. Syitä tällaiseen 

opiskelijoiden ”näkymättömyyteen” tai osallistumattomuuteen oli mielenkiintoisten 

kysymysten puute, epämukavuuden tunteet etäoppimisalustaa kohtaan ja vertaisten 

aktiivisen osallistumisen puute, joka aiheuttaa apatiaa muissa. (Ks. Fung, 2004; 

Beaudoin, 2003.)  
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2.7 Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät 1 -kurssi 

 

Tässä tutkimuksessa hyödynnetään laajasti Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät 1 -kurs-

sin suoritusdataa, joten on syytä hieman avata, millaisesta kurssista on kyse ja miten se 

on toteutettu. Kurssi on pakollinen viiden opintopisteen opintojakso kaikille kasvatustie-

teiden kandiohjelman opiskelijoille. Kurssilla perehdytään määrällisen tutkimuksen te-

koon ja raportointiin ja käydään läpi keskeiset tilastolliset analyysimenetelmät. Opiskeli-

jan tulisi kurssin päätyttyä ymmärtää tilastollisen päätöksenteon perusteita; eli hänen tu-

lisi osata suunnitella kvantitatiivinen tutkimus, tuntea aineistonkeruun keskeiset tekijät, 

osata kuvata ja analysoida aineistoa tilastollisin menetelmin sekä raportoida tulokset. 

Kurssin arviointi perustuu luentoihin ja kirjallisuuteen pohjautuvaan yksilötenttiin ja har-

joitustyöhön, joka tehdään pienryhmässä. Opiskelijan saama kurssiarvosana koostuu ten-

tin ja harjoitustyön arvosanojen keskiarvosta. (Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät 1, 

2021.) 

 

Kurssin toteutus koostuu luennoista ja ryhmäopetuksesta. Luento-osuus, josta vastaa 

kurssin vastuuopettaja, kestää yhteensä 12 tuntia ja ryhmäopetus, jossa opetusvastuu on 

jaettu useamman eri opettajan kesken ryhmäkohtaisesti, kestää 18 tuntia. Vuoden 2020 

etäopetuksen aikana luennot nauhoitettiin ja tallennettiin Youtubeen, mistä opiskelijat 

saivat omalla ajalla käydä katsomassa niitä. Aikataulun mukaan menevä ryhmäopetus to-

teutettiin Teams- tai Zoom -alustan välityksellä, riippuen ryhmän opettajan valinnasta. 

Ryhmäopetukseen kuului harjoitustyö, jota opiskelijat työstivät pienryhmissä. Harjoitus-

työn avulla harjoiteltiin kurssin aikana opittuja asioita ja harjoiteltiin tutkimuksen teke-

mistä. Yksilötentti järjestettiin etänä ja tentin PDF -muotoinen tehtäväpaperi ilmestyi 

Moodle -alustaan tiettynä ennalta ilmoitettuna kellonaikana, jonka jälkeen opiskelijoilla 

oli kaksi tuntia aikaa suorittaa tentti. Opiskelijat kirjasivat omat tenttivastaukset Word -

dokumenttiin ja palauttivat dokumentin sille osoitettuun Moodle -kansioon. Opiskelijoille 

ilmoitettiin, että tenttivastaukset tarkistetaan plagiaatintunnistusjärjestelmä Urkundissa. 
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3 Tutkimustehtävä ja -kysymykset 
 

 

 

Tämän tutkimuksen tehtävänä on selvittää ensinäkin, vaikuttiko etäopetus opiskelijoiden 

akateemisen suoriutumisen tasoon Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät 1 -kurssilla ja 

toiseksi, millä tavoin opiskelijat kokivat kevään 2020 etäopetuksen kyseisellä kurssilla. 

Kolmanneksi selvitetään, miten opiskelijoiden kokemukset kevään 2020 etäopetuksesta 

auttavat selittämään akateemisen suoriutumisen vaihtelua.  

 

 

Tutkimus vastaa seuraaviin kysymyksiin: 

1. Onko Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät 1 -kurssin akateemisessa suoriutumi-

sessa ilmennyt muutoksia normaalin kurssitoteutuksen ja etäopetuksen välillä? 

2. Millä tavoin opiskelijat kokivat etäopetuksen kevään 2020 Kvantitatiiviset tutki-

musmenetelmät 1 -kurssilla? 

3. Miten kvalitatiivinen aineisto auttaa selittämään kvantitatiivisen datan vaihtelua?  
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4 Tutkimuksen toteutus 
 
 
 

4.1 Mixed methods -menetelmä 

 

Tutkimus toteutettiin hyödyntäen sekä määrällisiä että laadullisia menetelmiä, eli toisin 

sanoen tutkimus toteutettiin mixed methods -menetelmällä. Menetelmässä kerätään ja 

analysoidaan sekä määrällistä että laadullista aineistoa ja integroidaan molemmat tulokset 

yhteen valitun mixed methods design -mallin mukaisesti. Valittu design -malli määrittää 

sen, miten tutkimusta suunnitellaan, ajoitetaan ja painotetaan. Menetelmällä on katsottu 

olevan mahdollista saada parempi ymmärrys tutkittavasta ilmiöstä kuin käyttämällä vain 

laadullista tai määrällistä menetelmää.  

 

Mixed methods -menetelmä on suhteellisen uusi tutkimusmenetelmä, joka on peräisin 

1980-luvun loppu- ja 1990-luvun alkupuoliskolta. Sitä on vuosien saatossa edelleen ke-

hitetty sopimaan yhä laajempaan erilaisten tieteenalojen tutkimusten joukkoon. Menetel-

mää hyödynnetään, koska sen vahvuus perustuu nimenomaan määrällisten ja laadullisten 

menetelmien hyödyntämiseen, jolloin minimoidaan molempien lähestymistapojen heik-

kouksia. (Creswell, 2014, 217–218.) Se tarjoaa myös mahdollisuuden asettaa sellaisen 

tutkimuskysymyksen, mihin laadullinen tai määrällinen lähestymistapa yksinään ei ky-

kene vastaamaan (Tuomi & Sarajärvi, 2018, 78). Menetelmä kuitenkin tuo omat haas-

teensa varsinkin aloittaville tutkijoille, sillä tutkijan on oltava perehtynyt sekä määrälli-

siin että laadullisiin tutkimusmenetelmiin (Creswell, 2014, 219). 

 

Mixed methods -tutkimusmenetelmän sisällä on erilaisia tutkimuksen rakentamisen mal-

leja. Tämä tutkimus toteutettiin Explanatory Sequential Design -mallilla (suomeksi pe-

räkkäin selittävä -malli), joka on kaksivaiheinen. Mallin mukaisesti tutkimus alkoi kerää-

mällä ja analysoimalla kvantitatiivista aineistoa, jonka jälkeen kerättiin ja analysoitiin 

kvalitatiivista aineistoa. Explanatory Sequential Design -mallia käytetään yleensä, kun 

tutkija tarvitsee laadullista tietoa määrällisten tulosten selittämiseksi. (Creswell & Plano, 

2007, 72.) Määrällistä ja laadullista menetelmää yhdistämällä mahdollistetaan parempi 

ymmärrys tutkittavasta ilmiöstä kuin käyttämällä vain jompaakumpaa menetelmää (Cres-

well, 2014, 218). Explanatory Sequential Design -malli sopii parhaiten nyt kyseessä ole-

vaan tutkimukseen, sillä tutkielman tarkoituksena on ymmärtää paremmin määrällisen 
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tutkimuksen tuloksia haastatteluiden avulla. Haastatteluin kerätyt opiskelijoiden koke-

mukset etäopetuksesta (kvalitatiivinen) auttavat selittämään akateemisen suoriutumisen 

vaihtelua (kvantitatiivinen) etätoteutuksen ja normaalin kurssitoteutuksen välillä.  

 

Explanatory Sequantial Design -mallin käyttämiseen liittyy hyvin paljon vahvuuksia. 

Mallin kaksivaiheisen rakenteen takia tutkimuksen toteutus tapahtuu suoraviivaisesti, 

sillä tutkija suorittaa määrälliset ja laadulliset menetelmät ja aineiston keräykset erikseen. 

Kahden selkeän tutkimusvaiheen ansioista myös itse tutkimusraportti voidaan kirjoittaa 

kahdessa vaiheessa, mikä voi sekä helpottaa tutkijan työtaakkaa että selkeyttää tutkimus-

tuloksia lukijalle. (Creswell & Plano, 2007, 74.) Näiden lisäksi määrällistä ja laadullista 

menetelmää yhdistämällä mahdollistetaan parempi ymmärrys tutkittavasta ilmiöstä kuin 

käyttämällä vain jompaakumpaa menetelmää (Creswell, 2014, 218). 

 

Suoraviivaisuudestaan huolimatta Explanatory Sequantial Design -malli saattaa aiheuttaa 

myös haasteita. Se nimittäin vaatii suhteellisen pitkän ajan kahden erillisen vaiheen to-

teuttamiseksi. Tutkijan tulisi myös huomioida, että tutkimuksen laadullinen osuus tulee 

vaatimaan tutkijalta enemmän aikaa kuin määrällinen osuus. Tilanteesta riippuen voi 

myös olla haastavaa saada samoja henkilöitä tutkittavaksi sekä määrällisessä että laadul-

lisessa osiossa, jolloin tutkija joutuu pohtimaan, ottaako laadulliseen tutkimukseen mu-

kaan eri otoksen tai näytteen samasta populaatioista. (Creswell & Plano, 2007, 74–75.) 

 

Mallin käyttöä tässä tutkimuksessa havainnollistetaan alla kuviossa 1, joka kertoo, miten 

tutkimuskysymyksiin lähdettiin etsimään vastauksia. Kuviossa lyhenteet ”KVAN” ja 

”KVAL” tarkoittavat määrällistä (kvantitatiivinen) ja laadullista (kvalitatiivinen) tutki-

musta. Yleensä Explanatory Sequantial Design -mallissa painotetaan enemmän kvantita-

tiivista osuutta, mutta tämän tutkimuksen kohdalla kvantitatiivinen ja kvalitatiivinen 

osuus ovat samanarvoisia. Poikkeaminen tästä normista on sallittua, sillä tutkija saa tilan-

teesta riippuen käyttää parhaaksi näkemäänsä tapaa toteuttaa tutkimus. Explanatory Se-

quential Design -mallin mukaisesti tutkimuksen määrällinen ja laadullinen osuus rapor-

toidaan erikseen, eli tässä tutkimuksessa kuvataan ensin määrällisen tutkimuksen vaiheet 

ja raportoidaan tulokset, jonka jälkeen kuvataan laadullisen tutkimuksen vaiheet ja rapor-

toidaan tulokset. (Creswell & Plano, 2007, 121.) Tutkimuksen vaiheista kerrotaan tar-

kemmin seuraavissa luvuissa. 

 



 

17 
 

 

Kuvio 1. Mixed methods Sequential Explanatory Design -mallin vaiheet 
 

 

 

 

4.2 Määrällisen aineiston hankkiminen 

 

Tutkimuksen määrällinen osuus pyrkii vastaamaan ensimmäiseen tutkimuskysymykseen, 

eli ”Onko Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät 1 -kurssin akateemisessa suoriutumisessa 

ilmennyt muutoksia normaalin kurssitoteutuksen ja etäopetuksen välillä?”. Tässä tutki-

muksessa termillä akateeminen suoriutuminen tarkoitetaan tentistä saatua arvosanaa, 

tenttikysymyksistä saatuja pistemääriä, sekä harjoitustyöstä saatua arvosanaa. Määrälli-

nen aineisto koostui keväällä 2018, 2019 ja 2020 järjestetyn Kvantitatiiviset tutkimusme-

netelmät 1 -kurssin opiskelijoiden harjoitustyön arvosanoista ja ensimmäisen tenttikerran 

tenttituloksista, eli tentin uusintakertoja ei huomioitu aineistossa lainkaan. Tenteissä on 

ollut joka vuosi 3-4 kysymystä, joista kaksi on ollut identtisiä jokaisena vuonna. Ainoa 

muutos vuonna 2020 pidetyssä kurssissa on se, että pandemiatilanteen vuoksi kurssi ja 

tentti toteutettiin etänä. Vuoden 2018 kurssiin ilmoittautui 289 opiskelijaa, joista 216 kävi 
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tenttimässä ensimmäisellä tenttikerralla. Vuoden 2019 kurssiin ilmoittautui 280 opiskeli-

jaa, joista 240 kävi tenttimässä ensimmäisellä tenttikerralla. Vuonna 2020 kurssiin ilmoit-

tautui 295 opiskelijaa, joista 272 kävi tenttimässä ensimmäisellä tenttikerralla. Koska ai-

neisto koostuu pelkästään ensimmäisen tenttikerran tuloksista, eikä aineistossa näin ollen 

otettu huomioon muita tenttikertoja, aineisto koostuu 728 opiskelijan tuloksista.  

 

Kolmen vuoden tenttitulokset saatiin Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät 1 -kurssin vas-

tuuopettajalta, joka on itse ollut toteuttamassa kyseistä kurssia, luennoinut ja korjannut 

tentit näinä vuosina samojen kriteereiden mukaan. Aineisto on hankittu kulloisenkin vuo-

den loppukeväästä, kun kurssin vastuuhenkilö arvioi tentit ja arkistoi tenttipaperit. Ryh-

mäopetuksen ryhmäkohtainen opettaja arvioi harjoitustyön tiettyjen kriteereiden mukai-

sesti. Tapasimme kurssin vastuuopettajan kanssa kahdesti joulukuussa 2020, jolloin jo-

kaisen opiskelijan yksittäisten tenttikysymysten pistemäärät ja tentin arvosana siirrettiin 

SPSS -ohjelmaan. Tenttivastausten pistemäärät, tenttiarvosanat ja harjoitustyön arvosanat 

siirtyivät tutkimuksen tekijän tietoon anonyymisti, jonka vuoksi missään vaiheessa ei ol-

lut mahdollista yhdistää arvosanoja itse opiskelijaan. Hyödynnettyyn aineistoon sisältyi 

harjoitustyön tulosten ja tenttitulosten lisäksi jokaisen vuoden tenttikysymykset ja vuoden 

2020 luentotallenteiden katselukertojen määrät. 

 

 

4.3 Määrällisen aineiston analyysi 

 

Tavoitteena oli selvittää, onko vuoden 2020 järjestetyn kurssin etätoteutuksella ollut vai-

kutusta opiskelijoiden akateemiseen suoriutumiseen, kun verrataan vuoden 2018 ja 2019 

tuloksia. Kaikkia kolmea tenttiä yhdistää kaksi identtistä tenttikysymystä, joiden piste-

määrät muodostavat tämän tutkimuksen kvantitatiivisen osuuden suurimman painoarvon. 

Saadakseen vastaus tutkimuskysymykseen, pitää vertailla eri vuosien keskiarvoja toi-

siinsa. Varianssianalyysilla pystyy tutkimaan samanaikaisesti useiden keskiarvojen ero-

jen merkitsevyyttä, joten akateemisen suoriutumisen vaihtelua testattiin varianssianalyy-

silla (Karma & Komulainen, 2002, 101).  

 

Määrällisen aineiston tilastollinen käsittely toteutettiin SPSS 26 -ohjelmalla. Aluksi tut-

kittiin varianssianalyysin keinoin, onko eri vuosien tenttiarvosanoissa tilastollisesti mer-

kitsevää vaihtelua. Koska aineisto jaettiin ryhmiin yhden muuttujan perusteella, käytetään 
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yksisuuntaista varianssianalyysiä (ANOVA). Varianssianalyysin käytön edellytyksenä 

on, että muuttujan arvot ovat normaalisti jakautuneita. Tarkasteltaessa vuosien 2018, 

2019 ja 2020 normaalijakautuneisuutta, vuoden 2018 jakauma oli oikealle vino ja vuoden 

2020 jakauma oli vasemmalle vino. Minkään vuoden jakauma ei kuitenkaan ollut huipu-

kas. Normaalijakautuneisuus on kuitenkin harvoin täydellisesti voimassa, mutta yli 30 

hengen otoksella voidaan normaalijakautuneisuuden vaatimuksen olettaa täyttyvän, mistä 

syystä ryhmien välisiä eroja tutkittiin yksisuuntaisella varianssianalyysillä. Varianssiana-

lyysi kertoo, onko ryhmien välillä eroa, mutta se ei kerro sitä, minkä ryhmien välillä eroa-

vaisuuksia on. Tämän selvittämiseksi hyödynnetään myös Tukeyn post hoc -testiä. (Heik-

kilä, 2001, 224–228.) Explanatory Sequential Design -mallin tradition mukaisesti esitel-

lään määrällisen aineiston tuloksia ennen tutkimuksen laadulliseen osioon siirtymistä 

(Creswell & Plano, 2007, 121). 

 

 

4.4 Määrällisen aineiston tulokset 

 

4.4.1 Tenttiarvosanojen tarkastelu 

 

Ihan ensimmäisenä oli mielekästä selvittää, oliko vuosien 2018, 2019 ja 2020 tenttiarvo-

sanoissa tilastollisesti merkitsevää eroa. Tenttiarvosanojen mahdollista vaihtelua testat-

tiin yksisuuntaisella riippumattomien ryhmien varianssianalyysillä. Jo katsomalla kuvai-

levia tilastoja (Taulukko 1.) voi huomata, että vuoden 2020 keskiarvo on paljon suurempi, 

kuin vuoden 2018 ja 2019. Keskihajonnoissa ei liene oleellista eroa.  

 

Taulukko 1. Kuvailevat tilastot tenttiarvosanoista 
 

Vuosi Keskiarvo Keskihajonta F 

2018 1.83 1.36  

2019 1.95 1.33 98.519*** 

2020 3.33 1.34  

*** Tilastollisesti erittäin merkitsevä 

 

Varianssianalyysin avulla selvisi, että ryhmät eroavat toisistaan tilastollisesti merkitse-

västi (F(2, 725) = 98.519, p < .001). Varianssianalyysista saatava F-arvo oli merkittävä, 
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jonka takia suoritettiin Tukeyn post hoc -testaus, josta huomataan, minkä ryhmien välillä 

keskiarvojen erot ilmenevät. Testi osoitti, että vuoden 2020 tulokset eroavat tilastollisesti 

erittäin merkitsevästi vuoden 2018 ja 2019 tuloksiin verrattuna (p < .001), eli vuoden 

2020 opiskelijat saivat tilastollisesti merkitsevästi paremmat arvosanat tentistä kuin mui-

den vuosien opiskelijat. Vuoden 2018 ja 2019 tulokset eivät eroa toisistaan merkitsevästi.  

 

Edellisten tulosten perusteella on selvää, että ryhmien välisissä tenttiarvosanojen keskiar-

voissa on eroa. Vuoden 2020 tentti kuitenkin erosi vuoden 2018 ja 2019 tenteistä, sillä 

siinä oli yksi kysymys enemmän ja kaksi eri kysymystä kuin muina vuosina. Tästä syystä 

pelkästään tenttiarvosanoja tarkastelemalla emme saa täysin luotettavia tuloksia. Kaksi 

tenttikysymystä kuitenkin toistuu identtisinä jokaisena vuotena, joten niitä vertaamalla ja 

testaamalla voisimme saada aidomman kuvauksen siitä, onko akateemisen suoriutumisen 

tasolla eroja eri vuosien välillä.  

 

4.4.2 Identtisten tenttikysymysten pistemäärien tarkastelu 

 

Pyrittäessä selvittämään kurssin etätoteutuksen yhteyttä opiskelijoiden tenttikysymysten 

pistemääriin, tehtiin yksisuuntainen riippumattomien ryhmien varianssianalyysi. Opiske-

lijoiden akateemisen suoriutumisen mahdollista vaihtelua tarkasteltiin katsomalla kolmen 

vuoden tuloksia samasta kurssista, joista kaksi toteutettiin perinteisesti lähiopetuksena ja 

yksi etäopetuksena. Vuoden 2018, 2019 ja 2020 tenteissä esiintyi kaksi identtistä tentti-

kysymystä, jotka koodattiin nimellä Kirjat ja Luennot ja harjoitukset, joiden tuloksia ver-

taamalla saamme luotettavan tiedon siitä, eroavatko opiskelijoiden saamat pistemäärät 

merkitsevästi toisistaan. Nimensä mukaisesti tenttikysymys Kirjat koski kurssikirjalli-

suutta ja Luennot ja harjoitukset luentoja ja harjoituksia. Tenttikysymyksessä Kirjat opis-

kelijoiden piti arvioida ja perustella, millainen korrelaatio vallitsee eri muuttujien välillä 

kolmessa eri tilanteessa. Tässä tehtävässä tarkkaa korrelaatiota ei tarvinnut laskea. Tent-

tikysymyksessä Luennot ja harjoitukset opiskelijoiden piti arvioida kuvailevien tilastojen 

ja t-testin tulosten avulla, onko kahden muuttajan välillä tilastollisesti merkitsevää eroa. 

Tehtävässä piti esittää nolla- ja tutkimushypoteesi ja perustella vastaus. Maksimipiste-

määrä on 6 pistettä per kysymys. Kuvailevat tilastot näkyvät taulukosta 2. ja taulukosta 

3. 
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Taulukko 2. Kuvailevat tilastot kysymyksestä Kirjat 

 
Vuosi Keskiarvo Keskihajonta F 

2018 4.75 1.63  

2019 4.84 1.61 .527 

2020 4.68 1.82  

p>.05 

 

Taulukko 3. Kuvailevat tilastot ja riippuvuustestaus kysymyksestä Luennot ja harjoituk-

set 

 

 

 

 

 

 

*** Tilastollisesti erittäin merkitsevä, Eta2=.019 

 

Kuten kuvailevasta tilastoista voi päätellä, ryhmät eivät eronneet toisistaan kysymyksen 

Kirjat osalta (F(2, 725) = .527, p = .591). Ryhmät kuitenkin erosivat tilastollisesti mer-

kitsevästi toisistaan kysymyksen Luennot ja harjoitukset osalta (F(2, 725) = 7.143, p < 

.01). Tukeyn post hoc -testauksesta huomataan, minkä ryhmien välillä keskiarvon erot 

ilmenevät. Testauksen tulokset osoittavat, että vuoden 2020 opiskelijoiden saamat piste-

määrät tenttikysymyksestä Luennot ja harjoitukset eroavat erittäin merkitsevästi vuoden 

2018 ja 2019 opiskelijoiden saamista pistemääristä. Vuoden 2020 opiskelijat saivat siis 

merkitsevästi paremmat pisteet tästä kysymyksestä eivätkä vuosien 2018 ja 2019 piste-

määrät eronneet tilastollisesti merkitsevästi toisistaan. Etäkurssitoteutuksen vaikutus oli 

kuitenkin pieni. Tämä huomataan riippuvuustestauksessa, joka kuvaa sitä, kuinka paljon 

selitettävän muuttujan vaihtelusta pystytään selittämään selittävän muuttujan avulla.  Tes-

tin mukaan Eta2 = .019, joka on varsin pieni luku. Luku voidaan tulkita niin, että noin 2 

prosenttia vaihtelusta selittyy vuoden 2020 erilaisella kurssitoteutuksella.  

  

Vuosi Keskiarvo Keskihajonta F 

2018 3.26 2.07  

2019 3.34 2.14 7.143*** 

2020 3.90 2.04  
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4.4.3 Luentotallenteiden katselumäärät 
 

 

Edellä huomattiin, että vuoden 2020 opiskelijat menestyivät tilastollisesti merkitsevästi 

paremmin luentoja ja harjoituksia koskevassa tenttikysymyksessä. Luentojen katseluker-

toja tarkasteltaessa (Taulukko 1.) on selvää, että luentoja katsottiin useammin kuin kerran 

opiskelijaa kohden, mikä jo itsessään asettaa vuoden 2020 opiskelijat parempaan asemaan 

kuin muiden vuosien opiskelijat, jolloin luentoihin oli mahdollista osallistua vain kerran. 

Luentoja ja harjoituksia koskeva tenttikysymys oli luennosta, joka koski t-testiä ja kes-

kiarvojen merkitsevyyserojen testauksesta. Kyseistä luentoa katsottiin yhteensä 730 ker-

taa. Vuoden 2020 järjestettyyn kurssiin ilmoittautui 295 opiskelijaa (joista 272 osallistui 

ensimmäiseen tenttikertaan), jolloin jokainen opiskelija olisi katsonut luentoa keskimää-

rin 2.47 kertaa (730 / 295 = 2.47). Kurssin vastuuopettaja nauhoitti yhteensä 11 luento-

tallennetta, joiden aiheet ja katselukerrat ilmenevät taulukosta 4.  

 

 

Taulukko 4. Vuoden 2020 luentotallenteiden aiheet ja katselukerrat 
 

Luentotallenteen aihe Katselukerrat 

Normaalijakauma ja standardipisteet 799 

Muuttujien arvojen normalisointi 523 

Korrelaatio  667 

Reliabiliteetti 550 

Validiteetti 404 

Korrelaatiokertoimen tilastollinen 

merkitsevyys 

578 

Korrelaatiokertoimen tilastollinen 

merkitsevyys → esimerkkejä 

398 

T-testi, keskiarvojen merkitsevyys-

erojen testaus 

730 

Yksisuuntainen varianssianalyysi 503 

Varianssianalyysi → esimerkkejä 290 

Ristiintaulukointi ja Khiin neliö 407 
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4.4.4 Harjoitustöiden tarkastelu 
 

 

Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät 1 -kurssin arvosana koostuu tenttiarvosanan lisäksi 

myös harjoitustyön arvosanasta, minkä takia on mielekästä tarkastaa, oliko vuosien 2018, 

2019 ja 2020 harjoitustyön arvosanoissa myös tilastollisesti merkitsevää eroa. Tenttiar-

vosanojen mahdollista vaihtelua testattiin yksisuuntaisella riippumattomien ryhmien va-

rianssianalyysillä. Jo katsomalla kuvailevia tilastoja (Taulukko 5.) voi huomata, että vuo-

den 2019 ja 2020 keskiarvot ovat korkeampia kuin edellisen vuoden keskiarvot. Kuten 

tenttiarvosanojenkin kohdalla, vuonna 2020 opiskelijat menestyivät kaikista parhaiten.  

 

Taulukko 5. Kuvailevat tilastot harjoitustyön arvosanoista 
 

Vuosi Keskiarvo Keskihajonta F 

2018 3.57 1.09  

2019 3.90 .89 27.116*** 

2020 4.17 .87  

*** Tilastollisesti erittäin merkitsevä 

 

Varianssianalyysin avulla selvisi, että ryhmät eroavat toisistaan tilastollisesti merkitse-

västi (F(2, 802) = 27.116, p < .001). Varianssianalyysista saatava F-arvo oli tilastollisesti 

merkitsevä, jonka takia suoritettiin Tukeyn post hoc -testaus, josta huomataan, minkä 

ryhmien välillä keskiarvojen erot ilmenevät. Testi osoitti, että kaikkien vuosien tulokset 

eroavat tilastollisesti merkitsevästi toisistaan (p < .01). Tämä siis tarkoittaa sitä, että 

vuonna 2019 opiskelijat suoriutuivat tilastollisesti merkitsevästi paremmin kuin vuoden 

2018 opiskelijat, ja vastaavasti vuonna 2020 opiskelijat suoriutuivat tilastollisesti merkit-

sevästi paremmin kuin vuoden 2019 opiskelijat.  
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4.5 Laadullisen aineiston hankkiminen 

 

Tutkimuksen laadullisessa osiossa haluttiin selvittää vastaus toiseen tutkimuskysymyk-

seen, ”Millä tavoin opiskelijat kokivat etäopetuksen kevään 2020 Kvantitatiiviset tutki-

musmenetelmät 1 -kurssilla?”. Explanatory Sequential Design -tradition mukaisesti laa-

dullisen vaiheen tarkoituksena on auttaa selittämään määrällisen vaiheen tuloksia. Toisin 

sanoen opiskelijoiden kokemuksilla pyritään selventämään tutkimuksen määrällisiä tu-

loksia, joiden mukaan opiskelijat menestyivät Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät 1 -

kurssista paremmin vuoden 2020 etäopetuksen aikana. (Creswell & Plano, 2007, 72.) 

 

Tutkimuksen laadullinen aineisto hankittiin haastattelemalla sellaisia kasvatustieteellisen 

tiedekunnan opiskelijoita, jotka suorittivat Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät 1 -kurs-

sin neljännessä periodissa keväällä 2020. Koska kurssiin osallistui yhteensä 295 opiske-

lijaa, koko perusjoukon tutkiminen laadullisesti olisi ollut resurssien puitteissa mahdo-

tonta. Tuomi & Sarajärven (2018, 98) mukaan laadullisessa tutkimuksessa ei kuitenkaan 

pyritä tilastollisiin yleistyksiin, vaan tarkoituksena on kuvata tiettyä ilmiötä tai saada pa-

rempi käsitys tietystä ilmiöstä tai tapahtumasta. Edustavaa otosta ei voitu taata, koska 

haastateltavat saivat mahdollisuuden itse ilmoittautua osallistuvansa tutkimukseen.  

 

Kyseisen kurssin vastuuopettajaa pyydettiin syyskuussa 2020 lähettämään valmiiksi kir-

joitetun tutkimuspyynnön sähköpostitse kaikille kurssin osallistujille, missä pyydettiin 

opiskelijoita osallistumaan tähän tutkimukseen. Sähköpostissa kerrottiin tutkimusai-

heesta ja sen tarkoitusperistä luvaten noudattaa hyviä tutkimuksenteon tapoja. Sähköpos-

tin lähettäminen oli tarkoituksenmukaista, sillä tämän avulla pystyttiin tavoittamaan ker-

ralla asiallisesti ottaen kaikki perusjoukkoon kuuluvat henkilöt. Tutkimukseen otettiin 

mukaan kaikki opiskelijat, jotka ilmoittivat olevansa kiinnostuneita tulemaan haastatelta-

viksi. Laadullinen osuus koostuu yhteensä kahdeksan opiskelijan haastattelusta. Haasta-

teltavista yhteensä kolme opiskelee varhaiskasvatuksen opettajaksi, neljä luokanopetta-

jaksi kasvatustiede pääaineenaan ja yksi luokanopettajaksi kasvatuspsykologia pääainee-

naan. Kaikki haastateltavat opiskelijat olivat kyseisen kurssin suorittamisen aikana toisen 

vuoden opiskelijoita. Tutkittavien tenttiarvosanat vaihtelivat 1-5 välillä niin, että viisi oli 

saanut arvosanaksi 5, yksi 4, yksi 3 ja yksi ei muistanut, oliko saanut tentistä 1 vai 2. 
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Tutkittavia olisi voitu ottaa mukaan useampikin, mikäli kiinnostuneita osallistumaan tut-

kimukseen olisi ollut enemmän. Toisaalta monet samat teemat toistuivat haastateltavien 

vastauksissa, mistä syystä aineiston voidaan todeta alkaneen kyllääntyä jo kahdeksan tut-

kittavan vastauksista (Tuomi & Sarajärvi, 2018, 75). 

 

Seitsemää opiskelijaa haastateltiin lokakuussa ja yhtä marraskuussa vuonna 2020. Kaikki 

haastattelut olivat yksilöhaastatteluja ja ne toteutettiin etänä Microsoft Teams -ohjelman 

välityksellä. Haastattelut päätettiin toteuttaa Teams -ohjelman kautta, jotta opiskelijoilla 

olisi matalampi kynnys osallistua haastatteluun näin koronapandemian aikana. Jokaiseen 

haastatteluun oli varattu puoli tuntia aikaa. Haastattelut nauhoitettiin ja litteroitiin tarkem-

paa analyysia varten. Ennen varsinaisia haastatteluja haastateltiin myös yhtä opinnoissa 

pidemmällä olevaa kasvatuspsykologian opiskelijaa, joka oli jo aikaisemmin suorittanut 

kyseisen kurssin normaalitoteutuksena, mutta oli jo suorittanut useita kursseja etänä. Tätä 

haastattelua ei kuitenkaan käytetty tutkimuksen aineistona, vaan se oli tarkoitettu oman 

ajatteluni tueksi ja haastattelukysymysten hiomista varten.  

 

Aineistonhankintamenetelmäksi valikoitui haastattelu, sillä tarkoituksena on tutkia opis-

kelijoiden omia kokemuksia Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät 1 -kurssin etäopetuk-

sesta. Haastattelua aineistonhankintamenetelmänä puolsi esimerkiksi kyselyn käyttämi-

sen sijaan se, että haastattelutilanteessa pystyi varmistamaan lisäkysymysten avulla sen, 

että tutkittava vastaa tutkimuksen kannalta mielenkiintoisiin kysymyksiin. Haastattelut 

toteutettiin puolistrukturoituina teemahaastatteluina etukäteen laadittujen kysymysten 

pohjalta (ks. Liite 1). Teemahaastattelujen tarkoituksena on, että ennalta valittujen kysy-

mysten ja teemojen avulla pyritään hankkimaan mahdollisimman syvällistä ja kattavaa 

tietoa haastateltavien kokemusmaailmasta heidän oman kerronnan, ymmärryksen ja mer-

kityksenantojen kautta. (Tuomi & Sarajärvi, 2018, 88.) Tavoitteena oli teemahaastattelu-

jen avulla ymmärtää paremmin määrällisen vaiheen tuloksia. Teemahaastattelun etuna 

muihin strukturoidumpiin haastatteluihin verrattuna on sen mahdollisuus antaa tutkitta-

ville tilaa omalle kerronnalle ja ääneen kuuluviin pääsemiselle (Hirsjärvi & Hurme, 2001, 

48). 

 

Haastattelu koostui kymmenestä pääkysymyksestä, joiden lisäksi haastateltavalta kysyt-

tiin taustatietona heidän opintosuuntausta ja meneillään olevasta opintovuodesta. Tämän 

tutkimuksen kohdalla ei ollut mielekästä eritellä haastateltavien ikää tai sukupuolta, sillä 
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kahdeksan haastateltavaa kurssista, johon osallistui 295 opiskelijaa, ei muutenkaan anna 

kuin vain pienen näytteen populaatiosta. Myös tutkimuskysymyksieni valossa ei ole kiin-

nostavaa analysoida haastateltavien vastauksia suhteessa ikään ja sukupuoleen. Ensim-

mäinen pääkysymys koski kurssin järjestelyä, minkä tarkoituksena oli virittää haastatel-

tavan muistikuvaa kyseisestä kurssista, jotta muihin, kokemuksiin liittyviin kysymyksiin 

saataisi mahdollisimman tarkat vastaukset. 

 

Haastattelujen jälkeen äänitiedostot litteroitiin luettavaan muotoon. Litterointi suoritettiin 

sanatasolla, sillä analyysi keskittyi haastateltavien puheen sisältöihin eivätkä esimerkiksi 

sanapainot ja naurut olleet merkityksellisiä aineiston analyysin näkökulmasta. Myös 

haastattelujen alut, jossa kerrottiin haastateltaville heidän tutkimuseettisistä oikeuksistaan 

ja pyydettiin lupaa käyttää haastattelua pro gradu -tutkielmassa, jätettiin pois litteroin-

neista. Haastattelujen kesto vaihteli 13 minuutista 28 minuuttiin (2-5 sivua litteroituna). 

Litteroitu teksti muodosti yhteensä 26,5 sivua (fontti Calibri, fonttikoko 11, rivinväli 1). 

Tutkittavien anonymiteetin säilyttämiseksi haastateltavat merkittiin sekä tutkimusaineis-

toon että -raporttiin koodein H1, H2, H3, H4, H5, H6, H7 ja H8 haastattelujärjestyksen 

perusteella.  

 

 

 

4.6 Laadullisen aineiston analyysi 

 

4.6.1. Aineistolähtöinen sisällönanalyysi  

 

Tuomen ja Sarajärven (2018) mukaan laadullisen tutkimuksen analyysimenetelmät voi-

daan jakaa kahteen ryhmään. Ensimmäisessä ryhmässä teoreettiset tai epistemologiset 

asemoinnit nähdään analyysiä ohjaavina tekijöinä. Toiseen ryhmään kuuluvat ne analyy-

simuodot, joita eivät ohjaa tietyt teoriat tai epistemologiat, mutta niissä voidaan kuitenkin 

vapaasti soveltaa erilaisia teoreettisia lähtökohtia. (Tuomi & Sarajärvi, 2018, 103.) Toisin 

sanoen teoriaa voidaan käyttää analyysin apuvälineenä, mutta toisaalta uuden teorian luo-

minen voi myös olla päämääränä. Tämän tutkimuksen laadullisen osan analyysimenetel-

mäksi valikoitui jälkimmäiseen ryhmään kuuluva aineistolähtöinen sisällönanalyysi. 
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Sisällönanalyysi on kvalitatiivisen tutkimuksen perusanalyysimenetelmä, jolla voidaan 

analysoida kirjallisessa muodossa olevaa aineistoa systemaattisesti ja objektiivisesti. Tut-

kittavasta ilmiöstä pyritään menetelmän avulla saamaan totuudenmukainen kuvaus tiivis-

tetyssä ja yleisessä muodossa. Menetelmää on kuitenkin kritisoitu sen aiheuttamasta kes-

keneräisyydestä, sillä tarkasta analyysikuvauksesta huolimatta tutkijalla saattaa ilmetä 

vaikeuksia raportoida mielekkäitä johtopäätöksiä ja saattaa sen sijaan esitellä tuloksina 

pelkästään järjestetyn tai luokitellun aineiston. (Tuomi & Sarajärvi, 2018, 117.) Sisäl-

lönanalyysiä voi toteuttaa kolmella eri tavalla: aineistolähtöisesti, teoriaohjaavasti tai teo-

rialähtöisesti. Tässä tutkimuksessa haastatteluaineistoa käsitellään aineistolähtöisen sisäl-

lönanalyysin keinoin, eli pyrkimyksenä on tutkia aineistoa ennen kaikkea sen omilla eh-

doilla ilman kytköksiä aikaisempiin teorioihin, tietoihin tai havaintoihin. (Tuomi & Sara-

järvi, 2018, 121–122.) Aineistolähtöisen sisällönanalyysin ongelmaksi voi nähdä sen, että 

niin sanottujen ”puhtaiden” havaintojen saaminen ei käytännössä ole mahdollista vaan 

tutkijan käyttämät käsitteet, tutkimusasetelma ja menetelmä ovat aina tutkijan asettamia 

ja näin ollen ne myös saattavat esittää tutkittavaa ilmiötä väärässä valossa (Tuomi & Sa-

rajärvi, 2018, 109). Tästä syystä tutkijan on erityisen tärkeää tiedostaa oma positionsa 

tutkijana ja ohittaa nämä analyysiä häiritsevät tekijät, jotta analyysi tapahtuisi aina aineis-

ton ehdoilla eikä tutkijan ennakkokäsitysten ja -asenteiden saattelemana. Tämän tutki-

muksen kannalta tämä aspekti oli erittäin tärkeää muistaa jokaisessa analyysin vaiheessa, 

sillä koska olen itsekin suorittanut koronapandemian aikana etäkursseja, omat kokemuk-

seni niistä saattavat helposti vaikuttaa tämän aineiston analyysiin.   

 

Aineistolähtöisessä sisällönanalyysissä tutkijan päättely luo pohjan aineiston laadulliselle 

käsittelylle, jossa aineisto aluksi hajotetaan osiin, käsitteellistetään ja lopuksi kootaan uu-

destaan uudella tavalla loogiseksi kokonaisuudeksi. Aineistolähtöinen sisällönanalyysi 

voidaan jakaa kolmeen vaiheeseen, jotka ovat pelkistäminen eli redusointi, aineiston ryh-

mittely eli klusterointi ja lopuksi teoreettisten käsitteiden luominen eli abstrahointi. 

(Tuomi & Sarajärvi, 2018, 122–123.) 
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4.6.2 Analyysin vaiheet 

 

Laadullisen aineiston analysoinnin voidaan katsoa alkaneen jo haastattelutilanteessa, jol-

loin aineisto kerättiin, sekä haastatteluja litteroitaessa, jolloin aineistosta tehtiin yleisiä 

havaintoja ja muistiinpanoja, minkä pohjalta aloitettiin varsinainen aineiston analyysi. 

Tämän jälkeen litteraatioita luettiin läpi useampaan kertaan avoimin mielin, jotta saatai-

siin käsitys siitä, mitä aineisto viestii tutkittavasta ilmiöstä. Ennen analyysin aloittamista 

aineistosta pitää määrittää havaintoyksikkö, joka voi Ruusuvuoren, Nikanderin & Hyvä-

risen (2010, 20) mukaan olla esimerkiksi toimintoja, selontekoja tai positiivisia tai nega-

tiivisia asenteita tai ilmauksia. Aineistolähtöisen sisällönanalyysin avainajatus on siinä, 

että havaintoyksiköt eivät ole etukäteen sovittuja eivätkä aikaisemmat havainnot, teoriat 

tai tiedot vaikuta analyysin toteuttamiseen tai tutkimuksen lopputulokseen. (Tuomi & Sa-

rajärvi, 2018, 108.) Havaintoyksikön määrittäminen tulisi kuitenkin olla yhteydessä tut-

kimuskysymykseen (Ruusuvuori ym., 2010, 20). Koska tämän tutkimuksen laadullinen 

ulottuvuus pyrkii opiskelijoiden kokemusten avulla selittämään tutkimuksen määrällisen 

vaiheen tuloksia, jaoteltiin aineistosta nousevat aineistokatkelmat positiivisiin ja negatii-

visiin kokemuksiin, jotta saataisiin käsitys siitä, mitä hyvää ja huonoa opiskelijat kokivat 

etäopetuksen aikana. Myös opiskelijat kuvasivat kokemuksiaan hyvien ja huonojen ko-

kemuskuvausten kautta. Havainnointiyksiköiksi siis valikoitui positiiviset ja negatiiviset 

kokemukset. Hyvät kokemukset koodattiin kaikkien haastatteluaineistojen Word -tiedos-

toihin vihreällä fonttivärillä ja huonot kokemukset punaisella. Hyvien ja huonojen koke-

musten koodaus koettiin tärkeäksi, koska tässä tutkimuksessa oli tarkoitus selvittää, mitkä 

tekijät vaikuttivat siihen, että vuonna 2020 opiskelijat saivat parempia arvosanoja tentistä. 

Luonnollisesti voisi siis kuvitella, että hyvät kokemukset ovat vaikuttaneet arvosanoihin 

positiivisesti. Huonot kokemukset antavat kuitenkin myös hyvin arvokasta informaatiota 

siitä, miten kurssia voisi toteuttaa vielä paremmin. 

 

Seuraavaksi alkuperäisdataa pelkistettiin siten, että tutkimuksen kannalta epäolennainen 

sisältö karsittiin pois. Pelkistämistä ohjasi tutkimustehtävä.  (Tuomi & Sarajärvi, 2018, 

122–123.) Näin ollen hyvien ja huonojen kokemuksien värikoodaamisen jälkeen siirret-

tiin erilliseen tiedostoon ne hyvät ja huonot kokemukset, jotka liittyivät nimenomaan 

Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät 1 -kurssin etäopetukseen, jolloin kaikki kokemuk-
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set, jotka liittyivät esimerkiksi ryhmän opettajaan tai muuhun, mikä pysyisi samana etä-

opetuksesta huolimatta, jätettiin tässä vaiheessa analyysin ulkopuolelle. Hyvät ja huonot 

kokemukset erotettiin selkeästi toisistaan uudessa dokumentissa. Tutkimuskysymykseen 

vastaavat kokemukset, eli alkuperäiset ilmaukset, pelkistettiin niin, että vain olennainen 

informaatio säilyi. Haastateltavien alkuperäisten ilmauksien pelkistämisen jälkeen il-

maukset koodattiin teemoittain, eli esimerkiksi kaikki ilmaukset, jossa puhutaan luento-

tallenteiden katsomisesta omalla ajalla, siirrettiin allekkain. Haastatteluaineiston saturaa-

tio tuli ilmiselväksi, sillä varsinkin hyvien kokemuksien kohdalla lähes kaikissa haastat-

teluissa toistui samat teemat. Koska valtaosa haastateltavien ilmauksista olivat verrattain 

samankaltaisia, sama pelkistetty ilmaus pystyi kuvaamaan monta alkuperäistä ilmausta. 

Pelkistetyt ilmaukset voisivat olla vielä lähempänä alkuperäisilmauksia, mutta tämän tut-

kimuksen kannalta sitä ei koettu tarpeelliseksi. Alaotsikoissa 4.6.3 ja 4.6.4 ilmenee, miten 

opiskelijoiden hyvät ja huonot kokemukset analysoitiin aineistolähtöisen sisällönanalyy-

sin tavoin.  

 

4.6.3 Hyvät kokemukset 

 

Aineistolähtöisen sisällönanalyysin tavoin aineistoa ensin pelkistettiin eli redusointiin. 

Tämä tarkoittaa sitä, että aineistosta havaitaan ne oleelliset kohdat, jotka vastaavat tutki-

muskysymykseen ja pelkistetään ne uudelleen tiivistettyyn muotoon. Taulukossa 5 on 

esitetty havainnollistava esimerkki, miten pelkistetyt ilmaukset haastateltavien hyvistä 

kokemuksista muodostuivat. Kattava listaus pelkistettyjen ilmausten muodostumisesta 

löytyy tämän tutkimuksen liitteestä 2. Alkuperäiset ilmaukset muodostivat kuusi pelkis-

tettyä ilmausta; 1. Oli hyvin helpottava tekijä, että luentotallenteita pääsi katsomaan 

omalla ajalla, 2. Luentotallenteita katsottiin useaan kertaan kertaamisen vuoksi, 3. Luen-

totallenteiden ansiosta oli mahdollista tehdä muistiinpanoja laadukkaammin, 4. Etäluen-

not olivat toteutettu miellyttävällä tavalla, 5. Oli rauhoittavampaa tehdä tentti kotona kuin 

tenttisalissa ja 6. Kurssimateriaaleja hyödynnettiin tentin aikana.  
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Taulukko 6. Esimerkki pelkistettyjen ilmausten muodostumisesta hyvistä kokemuksista 

 
Alkuperäinen ilmaus Pelkistetty ilmaus 

”No mun mielest se on ollu tosi hyvä et niit [luen-

toja] on voinu kattoo sit myöhemmin.” H1 

 

”Tosi kiva kun sai siis katsoa ne videot sillon ku 

itelle sopii et se kyl helpotti paljon […]” H3 

 

”No ainaki kun ne sai käydä lukee tai kuuntelee ne 

luennot niiku etänä omalla ajalla, nii se on ihan 

huippu juttu sillon siinä vaiheessa.” H4 

 

”Kyl siin [lähiluennosta] väkisinki jotenki myö-

hästyy aina vähän ja ehkä haet jostain ärrältä jon-

kun kahvin ja sitte tuut … kieli vyön alla sinne lu-

entosaliin tai sit siin jää aina vähän kyl niin, mut 

nyt ei ollu tämmöstä. Mä aikataulutin sen oman 

homman ja niinku katoin ne luennot sillein et mä 

kerkesin kattoo ne enne tenttii kaikki.” H5 

 

”Ennen mul on ollu tosi vaikee herätä niiku aika-

sin […] niin mä oon kyl tosi usein skippailu niitä 

[luentoja]. Mut toi oli kyl tosi hyvä ku sai kattoo 

sen [luennon] just sillon ku halus ja niiku niin mont 

kertaa ku halus. Se oli kans kyl hyvä puoli tossa. 

Varmasti kyl sain luennoista enemmän irti mitä ei 

ois saanu jos olis ollu vaan niiku lähiopetuksella.” 

H6 

 

”Ku luennot oli nauhotettu, nii sit sä pystyit taval-

laan aina siihen aikaan ku sulle itelle sopii nii niit 

tekemään, et sit jotenki myös motivaatio oli pa-

rempi ehkä itellä, ku sä pystyit just sil hetkel ku sul 

on aikaa ja motivaatiota nii opiskella asioita.” H7 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oli hyvin helpottava tekijä, että luentotallen-

teita pääsi katsomaan omalla ajalla  

 

 

Seuraavassa aineistolähtöisen sisällönanalyysin vaiheessa keskitytään klusterointiin eli 

ryhmittelyyn. Klusteroinnissa tiivistetään ja käsitteellistetään pelkistettyjä ilmauksia yhä 

teoreettisemmiksi. Samaa ilmiötä kuvaavat käsitteet ryhmitellään omiksi alaluokiksi, 

mitkä nimetään kutakin luokkaa kuvastavalla käsitteellä. (Tuomi & Sarajärvi, 2018, 124.) 

Tässä tapauksessa käytiin pelkistetyt ilmaukset tarkasti läpi etsien samankaltaisuuksia. 

Pelkistettyjen ilmausten avulla oli helppoa havaita, että useampi ilmaus käsittelee samaa 

asiaa, esimerkiksi useampi pelkistetty ilmaus koski luentotallenteiden hyötyjä. Pelkistetyt 

ilmaukset muodostivat kolme alaluokkaa; 1. Luentotallenteiden hyödyntäminen, 2. Lu-

ennoitsijan valinnat ja 3. Etätentin hyödyt.  
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Klusterointi ja abstrahointi, eli aineiston käsitteellistäminen kulkevat käsi kädessä, mikä 

näkyy myös taulukosta 6, jossa alaluokat muodostavat vielä yläluokan, eli tässä tapauk-

sessa etäkurssin hyödyt. Abstrahoinnin vaiheessa yhdistetään luokkia niin kauan kuin se 

on aineiston kannalta mielekästä. (Tuomi & Sarajärvi, 2018, 125, 127.) Ruusuvuoren ym. 

(2010, 25) mukaan analyysi täsmentyy pikkuhiljaa tuloksiksi, kun löytää eri luokkiin so-

pivia yhteneviä jäsentämisperiaatteita. Tämän aineiston osalta yläluokat muodostavat 

vielä yhdistävän luokan, joka käy ilmi jäljempänä alaluvussa 4.6.6, kun hyvät ja huonot 

kokemukset yhdistetään samaan taulukkoon.  

 

Taulukko 7. Alaluokkien ja yläluokan muodostuminen hyvistä kokemuksista 

 
Pelkistetty ilmaus Alaluokka Yläluokka 

Oli hyvin helpottava tekijä, 

että luentotallenteita pääsi 

katsomaan omalla ajalla 

  

Luentotallenteita katsottiin 

useaan kertaan kertaamisen 

vuoksi 

 

Luentotallenteiden hyödyn-

täminen 

 

Luentotallenteiden ansiosta 

oli mahdollista tehdä muis-

tiinpanoja laadukkaammin 

  

 

Etäkurssin hyödyt  

Etäluennot olivat toteutettu 

miellyttävällä tavalla 

Luennoitsijan valinnat    

Oli rauhoittavampaa tehdä 

tentti kotona kuin tenttisa-

lissa 

 

 

 

Etätentin hyödyt 

 

Kurssimateriaaleja hyödyn-

nettiin tentin aikana 
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4.6.4 Huonot kokemukset 
 
 

Huonojen kokemuksien pelkistämisvaiheessa nousi kuusi pelkistettyä ilmausta; 1. Etä-

opetuksessa oli paljon haastavampaa kysyä tarkentavia kysymyksiä, 2. Pienryhmätyös-

kentelyssä koettiin vuorovaikutuksellisia haasteita etätyöskentelyn takia, 3. Kurssin ai-

kana olisi kaivannut yhteyttä muihin ihmisiin, 4. Etänä työskentely on aiheuttanut moti-

vointihaasteita, 5. Oli tehottomampaa opiskella kotona ja 6. Haasteita ladata SPSS -oh-

jelma koneelle. Taulukossa 7 on esitetty havainnollistava esimerkki, miten pelkistetyt il-

maukset haastateltavien huonoista kokemuksista muodostuivat. Kattava listaus pelkistet-

tyjen ilmausten muodostumisesta löytyy tämän tutkimuksen liitteestä 3. 

 

Taulukko 8. Esimerkki pelkistettyjen ilmausten muodostumisesta huonoista kokemuk-

sista 

 
Alkuperäinen ilmaus Pelkistetty ilmaus 

”Lähiopetukses ois ollu huomattavasti helpompi. 

Ois voinu kysyä vaik opettajalta miten tää menee 

eikä odottaa viikkoa. […] Et mä lähetin sille 

opettajalle jotain kysymyksiä, mut se vastaus ei 

ollu nii selkeä et oli niin vaikea kysyä ja myös  
tulkita niit vastauksia täysin, että olenko nytten 

ymmärtänyt oikein. Et jos sä nyt olet siinä hänen 

kanssaan vierekkäin ja voit osoittaa vaikka tie-

dostosta jotain kohtaa ja kysyä onks tämä se ja 

mitä tämä tarkoittaa ja esittää tarkentavia kysy-

myksiä siinä hetkessä, niin se on se missä se ym-

märrys rakentuu paremmin. ” H2 

 
”No kyl ne ryhmätunnit ois ollu kiva olla [lä-

hiopetuksena]. Mä tykkäsin siitä, et siin pysty hel-

pommin kysellä ja tällee et niiku ja sit tykkäsin 

siitä et välillä tuntu kun teki ryhmätehtävää nii 

tuntu et olis ihanaa et ois voinu kysyä sillon ku tu-

lee kysymys tai jotenki.” H4 

 

”Siinä [nauhoitetussa luennossa] on tietenki se, 

että sitte jos …jos on jotain kysyttävää niinku 

vaikka luennoitsijalta, niin eihän sulla oo siinä 

mitään mahdollisuuksii niinku et jos siel puhu-

taan jostain Cronbachin alfasta, ja sä oot et mikä 

helvetti tää on nii et sä voi Harrilta* oikein kysyy 

et mikä toi oikein on.” H5 

 
”Tietty siin sit vähän muuttu se et ihmiset ei ehk 

kyselly niin paljon kysymyksii tai semmosii tar-

kentavii esimerkkei mitä ehkä niiku lähioptetukses 

ois tullu. Et mitä mä oon ite huomannu et aika 

moni viissii niiku jotenki vähän niiku pelkää jos-

sain zoomis alkaa kysymää tai… no pelkää on 

ehkä vähä liian radikaali sana. Mut et tulee vähä 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Etäopetuksessa oli paljon haastavampaa ky-

syä tarkentavia kysymyksiä 
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semmonen et ei niiku viitti tai uskalla tai muuta. 

Nii se ehkä niiku… emmä tiiä voiks sen periaat-

tees rinnastaa et laatu kärsii, et ei ehkä…jos ei ite 

uskaltanu kysyy tai sit jos joku oiski kysyny jotain 

tosi avaavaa, niin siitä ois voinu olla tietty hyö-

tyy.” H6 

 
”No ehkä siin oli vaikeempi sit kysellä ku lä-

hiopetuksessa ku sit saatto olla ain jotai teknistä 

häikkää. Mulla esimerkiksi oli niin että ei oikeen 

se Zoomi toiminu, et jos mä aloin puhuu nii nii 

sitte muut ei kuullu sitä mun puhetta nii emmä 

sitte paljon puhunu. Nii jos ois ollu lähiopetusta 

nii sit ois ollu helpompi kysellä aina sillee spon-

taanisti kaikkee mitä mieleen tulee. Et se rajoitti 

vähän sillee sitä keskusteluu et se oli paljon opet-

tajajohtoisempaa se opiskelu.” H8 

 

*Nimi muutettu 

 

Klusteroinnin ja abstrahoinnin vaiheessa pelkistetyt ilmaukset muodostivat kolme ala-

luokkaa; 1. Vuorovaikutuksen puute, 2. Haasteet työskentelyn organisoimisessa ja 3. Tie-

totekniset haasteet. Kuten hyvissäkin kokemuksissa, myös huonot kokemukset muodos-

tivat yläluokan – etäkurssin haitat. Ala- ja yläluokkien muodostumisen vaiheet ilmenevät 

taulukosta 8. 

 

Taulukko 9. Alaluokkien ja yläluokan muodostuminen huonoista kokemuksista 
 

Pelkistetty ilmaus Alaluokka Yläluokka 

Etäopetuksessa oli paljon 

haastavampaa kysyä tarken-

tavia kysymyksiä 

  

Pienryhmätyöskentelyssä 

koettiin vuorovaikutukselli-

sia haasteita etätyöskente-

lyn takia 

 

Vuorovaikutuksen puute 

 

Kurssin aikana olisi kaivan-

nut yhteyttä muihin ihmi-

siin 

 Etäkurssin haitat 

Etänä työskentely on ai-

heuttanut motivointihaas-

teita 

 

Haasteet työskentelyn orga-

nisoimisessa 

 

Oli tehottomampaa opis-

kella kotona 

  

Haasteita ladata SPSS -oh-

jelma koneelle 

Tietotekniset haasteet  
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4.6.5 Yhdistävän luokan luominen hyvistä ja huonoista kokemuksia 
 

 

Abstrahoinnin vaiheessa yhdistetään luokkia niin kauan kuin se on aineiston kannalta 

mielekästä. (Tuomi & Sarajärvi, 2018, 125, 127.) Tämän aineiston osalta yläluokat muo-

dostavat vielä yhdistävän luokan, joka näkyy taulukossa 9, kun hyvät ja huonot kokemuk-

set yhdistetään samaan taulukkoon. Yhdistävä luokka muodostuu tämän tutkimuksen laa-

dullisen osion tutkimuskysymyksestä. 

 

 

Taulukko 10. Yhdistävän luokan luominen hyvistä ja huonoista kokemuksista 
 

Alaluokka Yläluokka Yhdistävä luokka 

Luentotallenteiden 

hyödyntäminen 

  

Luennoitsijan valinnat Etäkurssin hyödyt  

Etätentin hyödyt   

Vuorovaikutuksen puute   

Haasteet työskentelyn  

organisoimisessa 

Etäkurssin haitat  

Tietotekniset ongelmat   

 

 

 

4.7 Laadullisen aineiston tulokset 

 

Haastatteluaineiston luokitteleminen sisällönanalyysin keinoin tuo ymmärryksen siitä, 

mistä aiheista puhutaan vuolaasti. Haastattelujen perusteella monet eri etäopetuksen osa-

alueet vaikuttavat opiskelijoiden kokemuksiin etäopetuksesta. Seuraavaksi esitellään 

kuusi haastatteluista aineistolähtöisen sisällönanalyysin tuloksena muodostettua teemaa, 

joista kolme edustaa etäopetuksen hyötyjä ja kolme etäopetuksen haittoja: 1. Luentotal-

lenteiden hyödyntäminen, 2. Luennoitsijan valinnat, 3. Etätentin hyödyt, 4. Vuorovaiku-

tuksen puute, 5. Haasteet työskentelyn organisoimisessa ja 6. Tietotekniset haasteet. Tee-

mat nousivat aineistosta sen omista lähtökohdista käsin, eli teoriatieto ei vaikuttanut tut-

kimustuloksiin. Tulosten yhteydessä kuitenkin peilataan tämän laadullisen osion tuloksia 

 

 

 

Opiskelijoiden kokemuk-

set Kvantitatiiviset tutki-

musmenetelmät 1 -kurs-

sista. 
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aikaisempiin tutkimustuloksiin. Koska opiskelijoiden kokemuksia etäopetuksesta on tut-

kittu suhteellisen vähän, kaikkiin tästä aineistosta nouseviin teemoihin ei löytynyt vertail-

tavaa teoriataustaa.  

 

4.7.1 Luentotallenteiden hyödyntäminen 
 
 

Haastatteluissa nousi kaikista vahvimmin esille luentotallenteiden saatavuuteen liitetyt 

hyödyt ja tämä teema toistui lähes kaikissa haastatteluissa. Luentotallenteisiin liitettiin 

kolme helpottavaa tekijää: mahdollisuus katsoa luentotallenteita omalla ajalla, mahdolli-

suus katsoa luentoja useaan kertaan ja mahdollisuus kirjoittaa muistiinpanoja laaduk-

kaammin. Luentotallenteiden saatavuus koettiin kaikista tärkeimmäksi tekijäksi Kvanti-

tatiiviset tutkimusmenetelmät 1 -kurssin etäopetuksessa. Lähes kaikki mainitsivat, että oli 

helpottavaa, kun sai katsoa luennot silloin kun itselle parhaiten sopi ja niin usein kuin 

haluaa. Näistä tekijöistä johtuen haastateltavat kertoivat, että muistiinpanoja oli mahdol-

lista tehdä laadukkaammin.  

 

Luennoista saamat hyödyt juontuvat siitä, että luennot nauhoitettiin ja jaettiin opiskeli-

joille kurssin aikana, eikä niihin pääsyä rajoitettu ajallisesti tai määrällisesti. Se, että lu-

entoja sai katsoa silloin kun itselle sopii, koettiin hyvin helpottavaksi tekijäksi. Useat ver-

tasivat luentotallenteita luentosaleissa pidettyihin luentoihin, mitä normaalitilanteessa pi-

dettäisiin. Myös Dilma (2020, 118) havaitsi samansuuntaisia tuloksia tutkimuksessaan, 

jossa opiskelijat mainitsivat, että etäopetuksen vahvuus on sen mukana tuoma ajan ja pai-

kan riippumattomuus. Tämän lisäksi etäopetuksen hyviin puoliin liitettiin opetusmateri-

aalien laajempi saatavuus, mikä ilmeni tämän Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät 1 -

kurssin kohdalla niin, että luentotallenteet olivat hyödynnettävissä. 

  

”Kyl siin [lähiluennosta] väkisinki jotenki myöhästyy aina vähän ja ehkä haet jostain 

ärrältä jonkun kahvin ja sitte tuut … kieli vyön alla sinne luentosaliin tai sit siin jää aina 

vähän kyl niin, mut nyt ei ollu tämmöstä … mä aikataulutin sen oman homman ja niinku 

katoin ne luennot sillein et mä kerkesin kattoo ne enne tenttii kaikki.” H5 

 

”Ennen mul on ollu tosi vaikee herätä niiku aikasin […] niin mä oon kyl tosi usein skip-

pailu niitä [luentoja]. Mut toi oli kyl tosi hyvä ku sai kattoo sen [luennon] just sillon ku 

halus ja niiku niin mont kertaa ku halus. Se oli kans kyl hyvä puoli tossa. Varmasti kyl 

sain luennoista enemmän irti mitä ei ois saanu jos olis ollu vaan niiku lähiopetuksella.” 

H6 
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Luentoja myös katsottiin useaan kertaan kertaamisen vuoksi. Moni haastateltava ilmaisi, 

että luentojen katsominen useaan kertaan auttoi muun muassa kurssin aiheiden ymmärtä-

mistä ja sisäistämistä ja toimi myös työkaluna kurssin harjoitustyön tekemiseen. Tällaista 

mahdollisuutta kyseisellä kurssilla ei normaalitilanteessa olisi ollut, sillä luennot pidettiin 

vain kerran sovittuna aikana eikä niitä nauhoitettu.  

 

”Ja sitten mä saatoin kuunnella [luentoja] monta kertaa, joka saatto olla toisaalta tosi 

hyvä. […] Et siinä oikeestaan tulee enemmän kuunneltuu sitä luentoo niinku perusteelli-

sesti. Et nää on kyl aika vaikeita asioita oppia ja jos siellä luennolla ei ole keskittynyt, 

niin sitten voi olla sillein, että menee ihan ohi ja tipahtaa. Että ihan hyvä, että ne oli 

Moodlessa, et saatto vielä kerrata jonkun kohdan, että miten tää menikään.” H2 

 

”Tämä kurssi ei ole mikään läpihuutojuttu et kyl mä jouduin kattoo niitä videoita useasti. 

[…] Et tää oli sillein jotenki hyvä et niit sai kelattuu sitte ja vähä niinku mietittyy 

enemmä.” H3 

 

”Tota kuuntelin [luentoja] tosi monta kertaa ja sit varsinki ku me tehtiin siis sitä tehtä-

vää. Se [tehtävä] oli sellanen niiku mikä mun mielest opetti eniten sillä kurssilla, ku me 

tehtiin se tosi hyvin ja ku sitä halus tehä hyvin nii sitte sitä kuunteli uudestaan ja uudes-

taan ne luennot. Että sit voitais kirjata siihen raporttiin niiku ne ja ymmärsi sen asian.” 

H4 

 

Koska luentotallenteita sai katsoa silloin kuin itse halusi ja niin monta kertaa kuin halusi, 

pystyivät haastateltavat tekemään muistiinpanoja hieman eri tavalla kuin normaalitilan-

teessa. Varsinkin se, että luentotallenteen sai hetkeksi pysäytettyä ja kelattua taaksepäin, 

auttoi muistiinpanojen tekemisessä. Tässä teemassa oli myös hieman yhtymäkohtia etä-

tentin kanssa, sillä tieto siitä, että materiaaleja saa käyttää tentin aikana, motivoi opiske-

lijoita kirjoittamaan paremmat muistiinpanot luennoista.  

 

”Ja sit varsinki se koska mä tiesin, et nyt oli mahollisuus tehä tällein koska muuten ei ois 

ollu […] nii mä halusin täst sellaset tosi hyvät muistiinpanot, joita mä voisin myöhemmin 

käyttää nii se oli varmaa sellane motivaattori tässä.” H5 

 
”Mä koin ainaki tosi helpottavaks sen, että ne [luennot] oli siel Youtubessa et sit sä pys-

tyit niiku rauhassa aina pausattaa ja sit kirjoittaa ja sit taas kuuntelee uudestaan et ym-

märsit sä oikein ja muuta. Et se oli kyl tosi hyvä.” H7 
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4.7.2 Luennoitsijan valinnat 
 
 

Luennot olivat haastateltavien mielestä toteutettu miellyttävällä tavalla. Normaalitilan-

teessa luennot olisivat kestäneet vähintään puolitoistatuntia. Kevään 2020 etäopetuksen 

aikana kurssin vastuuopettaja, joka oli vastuussa luento-osuudesta, päätti pilkkoa luennot 

pienempiin, noin 15-30 minuutin pätkiin. Luennot eivät myöskään tulleet kaikki yhdellä 

rysäyksellä, vaan vastuuopettaja jakoi luentotallenteet tasaiseen tahtiin sen mukaan, kun 

oli saanut nauhoitettua ne. Haastateltavat kokivat nämä hyvin helpottaviksi tekijöiksi. 

Myös luennoitsijan luennointityyliä arvostettiin. 

 

”[…] Harrinki* luennointityyli oli tosi semmonen jotenki rauhoittava ja rohkaiseva ja 

semmonen selkee […].” H1 

 

”[…] ne [luennot] oli pätkitty niiku esimerkiks 15-30 minuutin pätkiin, jossa oli niiku 

aina joku yks aihe, niin must tuntuu et se niiku helpotti tosi paljo sitä omaa jotenki kes-

kittymistä, varsinki ku ne oli niiku vaikeita ne jutut.” H1 

 

”Mut siinä [kvanti 1 -kurssilla] jotenki edettiin jotenki sillee että se ei niiku kuormittanu 

mun mielestä liikaa et niitä luentojakin tuli sillee tasaseen tahtiin että jotenki se fiilis siitä 

että ei kuormittunu siitä, että ei ollu liikaa kerralla. […] Et oli sellast niiku opiskelijays-

tävällistä.” H4 

 

”Ne luennot käsitteli just niit tavallaa oleellisii asioita. Ja sit ku ne oli vaan semmosii 

vartin pätkii nii sit tällanen perheellinenki ihminen pysty niitä päikkäreiden aikaan kuun-

telemaan niin se oli tosi tosi hyvä.” H7 

*Nimi muutettu 

 

 

4.7.3 Etätentin hyödyt 
 

 

Etätoteutuksessa on luonnollista, että myös tentti järjestetään etänä. Haastateltavat koki-

vat etätenttiympäristön rauhoittavampana kuin normaali, tenttisalissa tentittävä tentti. 

Syitä tähän löytyi siitä, että tenttimateriaali oli käytettävissä tentin aikana.  

 

”Omii hermoja rauhotti siinä, että sai tehä sen [tentin] rauhassa kotona, kun se oli sem-

monen niiku vähä niiku pelkäsin ja olin kuullu et se tentti on joku ihan kauhee.” H1 
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”Oli se ehkä vähä outoo tehä se kotona mut toisaalt se oli iha kiva ettei ollu semmonen 

tietynlainen niiku semmonen tenttistressi mitä mulle ainaki tulee usein just ennen ku oot-

taa et pääsee sinne saliin ja tulee sellanen paniikki et jotain kuitenkin unohtuu ja sit pitää 

hakee sieltä repusta.” H6 

 
”[…] ku sä meet sinne lähitenttiin niin sit sä luet, luet, luet, luet, sit sä oksennat kaiken 

siihen paperille ja sit unohdat. Niin tota täs jotenkin ehkä jäi jopa mieleen niit asioit 

enemmän, ku sä tiesit et sul on ne materiaalit, sä voit palata niihin ja sitte sä saat tehä 

sen kotona. Ei oo sitä niiku stressaavaa tenttiympäristöö siinä.” H7 
 

 

Seuraava teema liippaakin läheltä edellisestä, sillä haastateltavat kertoivat, että he hyö-

dynsivät kurssimateriaaleja tentin aikana. Vaikka tämän voidaan nähdä yhtenä osa-alu-

eena etätentin rauhoittavana vaikutuksena, koettiin tärkeäksi pitää erillään ne kokemuk-

set, jossa puhutaan tenttiympäristön stressaavuudesta ja ne, joissa puhutaan pelkästään 

materiaalien käytöstä. Haastateltavat kokivat, että saivat vastattua tenttikysymyksiin pa-

remmin kurssimateriaalin käytön ansiosta.  

 

”No siis se oli ihan eri se tentti, kun mä pystyin ite tekee ne muistiinpanot ja mulla oli 

oikeesti ne omat muistiinpanot niinku edessä […] Mut niinku emmä tiiä mikäköhän se 

laskutehtävä oli et siin oli joku keskihajonta ja jotku z-pisteet piti laskea tyyliin … mut 

niinku sitten taas periaatteessa et jos mul ei ois ollu niit muistiinpanoja mun edessä et 

emmä ois muistanu et miten jotku z-pisteet lasketaan.” H5 

 

”Mä koen et mä sain ehkä jopa paremmat arvosanat, ku mitä mä olisin saanu lähiope-

tuksessa. Siin se oli ku siin tentis sai olla materiaalit esillä ja sä sait palata niihin mate-

riaaleihin, niin se jotenki autto ainaki mua tosi paljon, et mä tiesin että mul on se tuki 

siellä.” H7 

 

”[…] no siis siinhän sit pysty selailla vähän samalla tentissä, et sehän nyt autto aika 

paljon, et ei siel jos olis ollu läsnä se tentti niin sit se olis ollu ihan täysin oman muistin 

varassa et sehän oli siinä tentissä se helpottava tekijä ku sä pystyit samalla lataa jotain 

niitä ennakkomatksuja ja kattoo jotain muistiinpanoja.” H8 

 

 

4.7.4 Vuorovaikutuksen puute 
 
 

Etäopetuksen suurimpana haasteena haastateltavat mainitsivat vuorovaikutuksen puut-

teen. Myös aikaisempien tutkimusten mukaan vuorovaikutuksen puute koettiin etäope-

tuksen suurimmaksi heikkoudeksi (Bernard & Rubalcava, 2000, 261; Dilma, 2020, 119). 
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Tässä aineistossa vuorovaikutuksen puute ilmeni siinä, että opetuksen aikana oli haasta-

vampaa esittää tarkentavia kysymyksiä, etäpienryhmätyöskentely tuotti omia vuorovai-

kutuksellisia haasteita ja yleisesti ottaen kurssin aikana olisi kaivannut yhteyttä muihin 

ihmisiin. Näistä eniten puhututtanut teema oli haaste kysyä tarkentavia kysymyksiä, mikä 

koski sekä luento- että ryhmäosuutta.   

 

Haastatteluista ilmeni, että moni asia vaikutti siihen, miksi tarkentavia kysymyksiä oli 

vaikeampaa esittää etäopetuksen aikana. Itse kysymysten esittäminen etänä koitui etäope-

tuksessa vaikeaksi, sillä ei voinut osoittaa tiedostosta tiettyä kohtaa, mistä halusi kysyä, 

jolloin yhteisymmärryksen saaminen hankaloitui. Koska luennot olivat tallenteina, pois-

tui mahdollisuus kysyä luennoitsijalta tarkentavia kysymyksiä luennon aikana. Haastat-

teluissa tuli myös esille, että etäopetuksessa käytettävät alustat eivät kannusta opiskeli-

joita olemaan äänessä opetuksen aikana, jolloin opiskelijat eivät keskustele tai kysele, 

vaikka heillä ehkä olisikin jotain kysyttävää. Teknologiset haasteetkin vaikuttivat haasta-

teltavien kykyyn kysyä opetuksen aikana tarkentavia kysymyksiä. Tämä voisi toki liittyä 

myös tietotekniset haasteet -alaluokkaan, mutta koska tässä tuli esille nimenomaan kysy-

misen haasteet, koettiin tärkeäksi jättää tämä kokemus tämän alaluokan alle.  

 

”Lähiopetukses ois ollu huomattavasti helpompi. Ois voinu kysyä vaik opettajalta miten 

tää menee eikä odottaa viikkoa. […] Et mä lähetin sille opettajalle jotain kysymyksiä, 

mut se vastaus ei ollu nii selkeä et oli niin vaikea kysyä ja myös tulkita niit vastauksia 

täysin, että olenko nytten ymmärtänyt oikein. Et jos sä nyt olet siinä hänen kanssaan 

vierekkäin ja voit osoittaa vaikka tiedostosta jotain kohtaa ja kysyä onks tämä se ja mitä 

tämä tarkoittaa ja esittää tarkentavia kysymyksiä siinä hetkessä, niin se on se missä se 

ymmärrys rakentuu paremmin. ” H2 

 
”Siinä [nauhoitetussa luennossa] on tietenki se, että sitte jos …jos on jotain kysyttävää 

niinku vaikka luennoitsijalta, niin eihän sulla oo siinä mitään mahdollisuuksii niinku et 

jos siel puhutaan jostain Cronbachin alfasta, ja sä oot et mikä helvetti tää on nii et sä voi 

Harrilta* oikein kysyy et mikä toi oikein on.” H5 

 

”Tietty siin sit vähän muuttu se et ihmiset ei ehk kyselly niin paljon kysymyksii tai sem-

mosii tarkentavii esimerkkei mitä ehkä niiku lähioptetukses ois tullu. Et mitä mä oon ite 

huomannu et aika moni viissii niiku jotenki vähän niiku pelkää jossain zoomis alkaa ky-

symää tai… no pelkää on ehkä vähä liian radikaali sana. Mut et tulee vähä semmonen et 

ei niiku viitti tai uskalla tai muuta. Nii se ehkä niiku… emmä tiiä voiks sen periaattees 

rinnastaa et laatu kärsii, et ei ehkä…jos ei ite uskaltanu kysyy tai sit jos joku oiski kysyny 

jotain tosi avaavaa, niin siitä ois voinu olla tietty hyötyy.” H6 
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”No ehkä siin oli vaikeempi sit kysellä ku lähiopetuksessa ku sit saatto olla ain jotai 

teknistä häikkää. Mulla esimerkiksi oli niin että ei oikeen se Zoomi toiminu, et jos mä 

aloin puhuu nii nii sitte muut ei kuullu sitä mun puhetta nii emmä sitte paljon puhunu. 

Nii jos ois ollu lähiopetusta nii sit ois ollu helpompi kysellä aina sillee spontaanisti kaik-

kee mitä mieleen tulee. Et se rajoitti vähän sillee sitä keskusteluu et se oli paljon opetta-

jajohtoisempaa se opiskelu.” H8 

*Nimi muutettu 

 

Pienryhmätyöskentelyssäkin koettiin vuorovaikutuksellisia haasteita etätyöskentelyn ta-

kia. Työskentely fyysisesti eri paikoissa ja kommunikointi pelkän netin välityksellä ai-

heutti haastateltaville haasteita ilmaista omia mielipiteitä – varsinkin jos omalla koneella 

ilmenee teknisiä haasteita. Työskenteleminen eri paikoissa vaikeutti myös tilanteen ajan 

tasalla olemisen.  

 

” Siis se pelkästään ryhmän sisäinen työskentely niin se oli tosi paljon vaikeempaa sillain 

etänä. […] Oli vaikeempi niinkun esittää niitä mielipiteitä siinä [pien]ryhmässä. […] Et 

se [pien]ryhmätyöskentely oli hirveen rasittavaa just sen takii et oli sellanen tunne et ne 

muut ei ymmärrä, et ne ei usko sua.” H2 

 

”[…] mullakaa ei ollu nettikameraa siihen aikaan, niin mistä helvetistä mä tavallaan 

tiesin et mitä ne [pienryhmäläiset] tekee siellä ku sillä välillä ku mä teen täs oikeesti 

hommii ja sit jos kukaan ei niinku vaik puhu ja niinku…et mikä se niinku meininki on.” 

H5 

 

”Mut sit siin [ryhmätyössä] oli se haaste vaan et jos tuli jotai teknisii ongelmii niiku mul 

oli useemmas ryhmätyös…tuli semmonen olo et mä olin vapaaliitäjänä siel ku mä en 

voinu osallistuu siihen keskustelluun ku oli niin huono netti. Ja sit aina jos mä koitin 

puhuu nii se sotki sen keskustelun ihan täysin ku se tuli aina silleen minuutia liian myö-

hään ja jotenkin hidastetusti […] et sit se oli viel enemmän semmosta et vaan pari tyyppii 

voi olla äänessä. Et on vaikeempi saada koko ryhmä siihen mukaan.” H8 

 

 

Vaikka ryhmäosuudessa ja pienryhmätyöskentelyssä pitäisi teorian tasolla olla mahdolli-

suus keskustella ja pallotella ideoita, yllä olevat kokemukset todistavat, että tämä ei käy-

tännön tasolla toteudu kovin hyvin etänä. Etäopetuksen aikana opiskelijan olisi pitänyt 

ponnistella normaalia enemmän, jos olisi halunnut olla vuorovaikutuksessa muihin. Mo-

net mainitsivatkin, että he olisivat kaivanneet yhteyttä muihin ihmisiin kurssin aikana. 
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”[…] huomaan ettei se [opiskelu] tunnu nii mielekkäältä ehkä sitte ku ei oo sellasta jo-

tenki... ei pääse pallottelee muiden kanssa ja ehk just se ettei pääse kuulemaan muiden 

ajatuksia. Et sitä on jotenki koko ajan niin oman päänsä sisällä, et se on jo vähä niiku… 

alkaa kyllästyttää oma seura.” H1 

 

”Ois ehkä kaivannu ryhmopetukseen niiku muita lähelle.” H4 

 

”[…] kvanti ykkösessä ei ollu mitään tälläst [breakout roomia] et siin piti ite olla aktii-

vinen, jos halus kenenkään kans olla yhteyksissä.” H5 

 

 

4.7.5 Haasteet työskentelyn organisoimisessa 
 

 
Etäopetuksen aikana työskentely tapahtui hyvin erilaisessa työympäristössä kuin mihin 

opiskelijat olivat tottuneet. Haastateltavat kertoivatkin, että etäopetus haastoi oman työs-

kentelyn organisoimista. Etänä työskentely aiheutti osalle motivointihaasteita ja kotona 

työskentely osoittautui myös hieman tehottomammaksi, kuin se, että pääsisi esimerkiksi 

koulun tiloihin tai kirjastoon. Bernard & Rubalcava (2000) havaitsivat myös saman il-

miön tutkiessaan opiskelijoiden kokemuksia etäopetuksesta. Etäopetus vaatii opiskeli-

joilta enemmän autonomiaa, jolloin he joutuvat ottamaan enemmän vastuuta omasta op-

pimisesta. (Bernard & Rubalcava, 2000, 262.) Vastaavasti Dilman (2020, 117) tutkimuk-

sessa opiskelijoiden motivaatio väheni ja kiinnostus kurssin aihetta kohtaan menetettiin 

etäopetuksen aikana.  

 

Motivointihaasteet koskivat niin itseään kuin myös pienryhmätyöskentelyä. Useat eivät 

avanneet, mistä motivointihaasteet tarkemmin johtuivat, vaan mainitsivat vain sen, että 

oli vaikeampaa motivoida itseään.  

 

”[…] joskus on vaikee niin motivoitua täällä kotona aamulla innokkaasti, että sellasena 

aamuna mä oisin [normaalitilanteessa] lähteny keskustaan vaikka lukemaan.” H2 

 

”[…] välillä tuntuu et sitä motivaatiota joutuu vähä kaivaa, että saa tehtyy.” H4 

 

”[…] mun [pien]ryhmän motivaatio oli vähän hukassa siinä kohtaa et mul oli yksinään 

niinku motivaatiota, mut se ei vielä mun mielest ollu niinku niin kantava voima et mä 

oisin ite voinu saada siit vitosen siit ryhmätyöstäki et et tota sitten luulen, että tota niinku 

toi koronatilanne kyl niinku vaikutti sillein tosi negatiivisesti siihen et tyylin et miten noit 

ryhmätyötilanteit oltiin niinku hoidettu.” H5 
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Kuten edellä olevassa H2:n kommentissa jo mainittiin, haastateltavat olisivat kaivanneet 

erilaisen oppimisympäristön, kuin mitä oma koti tarjoaa. Niin perheelliset kuin yksinasu-

vatkin mainitsivat sen, että kotona on häiriötekijöitä, jotka vaikuttavat omaan keskitty-

miskykyyn heikkenevästi. 

 

”No mun mielestä mä oon vähän tehottomampi etäopetuksessa. Että se syy on varmasti 

ainaki se, että mä en oo ollu yhtään kirjastossa lukemassa. Ja sitten ku mä luen täällä 

kotona ja on näitä lapsia tässä ja pitää tehdä ruokaa ja pestä pyykkiä nii ne työt on tässä 

vieressä ja on vaikeempi keskittyä niin hyvin.” H2 

 

”Mut kyl mul on ikävä sinne lähiopetukseen. Keskittyy paljon paremmin ja sit kuitenki ku 

pitäis siivota ja pitäis tehä toiki ja mitäs laittais ruoaks nii jää tavallaa pois siel luento-

salis sitte et sit on vaan se ja voi keskittyy siihen luentoon.” H7 

 

”Et jotenki se vaan vaikutti ku ei nähny enää siin ryhmässä ja ei ikinä käyny siel koulus 

konkreettisesti, nii sit koulu on jotenki nii helppo unohtaa vaik ei ollu mitää muutakaan 

tehtävää ku on ollu vaan kotona. Nii silti se jotenki oli vaikeeta pitää siit opiskelurytmistä 

kiinni.” H8 

  

 

4.7.6 Tietotekniset haasteet 
 
 

Normaalitilanteessa opiskelijat käyttävät yliopiston tietokoneita ryhmäopetuksen aikana 

ja heillä on halutessaan myös mahdollisuus käyttää yliopiston tietokoneita ryhmäopetuk-

sen ulkopuolellakin. Yliopiston koneella on automaattisesti ladattuna SPSS -ohjelma. 

Etäopetuksen aikana opiskelijat käyttivät omia koneitaan, johon ohjelma piti ladata erik-

seen. Osa haastateltavista kertoi, että joko he itse tai joku omasta pienryhmästä ei kuiten-

kaan saanut ohjelmaa ladattua omalle koneelle, mikä hankaloitti kurssin suorittamista. 

Teknisiä haasteita koettiin myös Dilman (2020, 117) tutkimuksessa, jonka mukaan opis-

kelijoilla oli etäopetuksen alkuvaiheessa hankaluuksia joko oppia käyttämään etäopetuk-

sessa käytettäviä alustoja tai niiden käytössä ilmeni teknisiä haasteita. On selvää, että il-

man toimivaa alustaa, on hankalaa ymmärtää kaikkia kurssilla käsiteltäviä asioita. 

 

”[…] kaikkien piti lataa se SPSS omalla koneelle, ku kukaa ei tietenkää päässy yliopiston 

koneille nii sit osalla ei toiminu kunnolla ja osa ei saanu sitä ladattuu nii sit se oli vähä 

sillee että kenellä nyt [pien]ryhmästä sattu se SPSS koneella toimimaan, nii se sitten teki 

ne kaikki tota testit sille aineistolle ja sitte sä vaan jaoit sit sun ruutua ja toivoit et muut 

pystyy seuraa mukana.” H7 
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”Mut mä en saanu sitä [SPSS -ohjelmaa] ollenkaan mun koneelle ku tähän ei oo mah-

dollista ladata mitään ohjelmii. […] ku se meijän ryhmätyön opettaja opetti meille sitä 

SPSS:ää ja sit ku mul ei ollu sitä omassa koneessa nii mä aattelin et mä en saa sitä niiku 

et mä en ymmärrä sitä kunnolla - oli vaikee sisäistää juttuja. ” H8 

 
 
 

4.7.7 Muut aineistosta nousseet huomiot 

 

 

Kokemukset ryhmäopetuksesta 
 

Kuten teoriaosassa mainittiin, Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät 1 -kurssin ryhmä-

osuus toteutettiin eri opettajien johdolla sekä etäopetuksessa että lähiopetuksessa. Haas-

tatteluissa ilmeni, että ryhmäopetusta ei ollut mahdollista vakioida muuten, kuin kurssin 

tavoitteiden kautta, sillä haastateltavat suhtautuivat ryhmäosuuden opettajiin hyvin vaih-

televasti. Ryhmäopetus ei myöskään noussut haastatteluissa esiin vastaavalla tavalla, kuin 

muut teemat. Näistä syistä kokemukset ryhmäopetuksesta eivät löytäneet paikkaansa kva-

litatiivisen osuuden lopullisesta taulukosta. Oletettavasti ainakin suurin osa haastatelta-

vista olivat eri opetusryhmissä, joten alla olevia kommentteja ei voida yleistää koskemaan 

ryhmän opettajan vaikutusta yleisesti. On kuitenkin tärkeää, että lukija ymmärtää, että 

ryhmän opettajalla on vaikutusta opiskelijoiden kokemuksiin.  

 

[…]  meijän ryhmän opettaja ei niiku ollu ihan sillai kauheen jotenkin tilanteen tasalla 

[…] ja tehtävänannot oli jotenki tosi sekavia, että mä koin et en niiku ehkä sit saanu 

sellast tukee siihen kurssin tehtävien suorittamiseen ku olisin kaivannu. H1 

 

”[…] meijän ohjaavalla opettajalla oli niikun semmonen et ei niiku tienny miten Teams 

toimii kaikissa tällä tavalla, et siin oli aika paljon sellasta säätöä ihan vaan sen yhtey-

denkin kanssa.” H2 

 

”Mutta tota se ryhmätunti oli sit tietysti, kun meillä oli myös opettaja, joka ei ollu kovin 

hyvä käyttää Teamsiä, nii ryhmäopetuksessa meni aika paljon aikaa et mites tää toimii-

kaan ja onks tää nyt päällä ja mites teijät jaettiin pienryhmiin ja muuta.” H7 

 

”Siin [kvantissa] oli…se oli kiva siin et tota meil oli enemmän… tuntu et sai vähä sem-

most yksityistä opetusta. Et me nähtiin sen meidän ryhmäosuuden opettajan kaa myös 

sen meidän niiku ryhmätyöryhmän kanssa et ei ollu vaan se koko kurssin ryhmä siinä 

mukana vaan ku sit meidän piti tehä siinä tää kvantitatiivinen tutkimus ite nii sit me ain 

nähtiin sen siihen liittyen aina sen meijän ryhmäosuudenopettajan kaa pariin otteeseen. 

Nii et siin oli vaan me neljä eikä koko ryhmä siin samassa.” H8 
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Poikkeustapaus H8 

 

Haastateltavat H1-H7 vastasivat kaikki melko samankaltaisesti, eli samat teemat toistui-

vat heidän kuvauksissaan sekä hyvissä että huonoissa kokemuksissa. H8 kuitenkin erosi 

merkittävästi muista haastateltavista, sillä toisin kuin muilla, hän ei nauttinut luentotal-

lenteiden tuomasta aikataulullisesta vapaudesta. H8 kuitenkin vahvistaa teoriaosiossa esi-

tettyyn väitteeseen siitä, että jo muutenkin heikommin pärjäävät opiskelijat suoriutuvat 

entistä huonommin etäopetuksessa (Logan, ym., 2017, 89; Bettinger & Loeb, 2017, 3). 

H1-H7 saivat Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät 1 -kurssista arvosanoja 3-5, kun taas 

H8 sai oman muistinsa mukaan 1 tai 2. Kun kysyttiin, miten etäopetus on vaikuttanut 

opintojen etenemiseen H8 ilmaisi, että hänen opintonsa olivat edenneet huonommin jo 

ennen etäopetukseen siirtymistä. 

 

”No mulla nyt muutenki etenee vähä huonosti jo ennen tätä etäilyy.” H8 

 

Etäopetuksen tuoma aikataulullinen vapaus ei H8:n sanomien mukaan sopinut hänelle, 

sillä hän ei osallistunut luentoihin, mikäli ne eivät olleet aikataulutettuja. 

 

”No mä olin tosi vähän niillä luennoilla et jotenki ku oli etänä nii sit sitä aikatauluu oli 

jotenki vaikeempi, vaikeempi ylläpitää, et mä olin oikeesti vaan parilla tai murto-osalla 

niist luennoista, et pääasiassa mulle se kurssi on ollu vaan sitä ryhmä…ryhmätyötä. 

[…] Oli siel kai jotain luentotallenteit Youtubes mitä mä vähän katoin sillee, mut en 

kunnolla muista tota. Sen takia luentoja tuli katottuu niin vähän, tai jotenki se luento-

osuus unohtu.” H8 
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Luentotallenteiden tuomista haasteista huolimatta H8 hyötyi muiden haastateltavien ta-

voin etätentistä. 

 

”No se oli ihan hyvä, no siis siinhän sit pysty selailla vähän samalla tentissä, et sehän 

nyt autto aika paljon, et ei siel jos olis ollu läsnä se tentti niin sit se olis ollu ihan täysin 

oman muistin varassa et sehän oli siinä tentissä se helpottava tekijä ku sä pystyit sa-

malla lataa jotain niitä ennakkomatksuja ja kattoo jotain muistiinpanoja. Nii et se oli 

ehkä paras osuus etänä järjestettäväks.” H8 
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5 Luotettavuus 
 

 

Tutkimuksen tarkoituksena on tuottaa mahdollisimman luotettavaa tietoa. Tässä luvussa 

tarkastellaan tutkimuksen luotettavuuteen liittyviä haasteita niin aineiston hankinnan kuin 

analyysin vaiheiden näkökulmasta.  

 

Tutkimuksen määrällisessä osiossa hyödynnettiin valmista data-aineistoa, jonka siirsin 

manuaalisesti SPSS -ohjelmaan. Datan siirto tapahtui yhdessä Kvantitatiiviset tutkimus-

menetelmät 1 -kurssin vastuuohjaajan kanssa siten, että hän luetteli yksitellen jokaisen 

opiskelijan tenttikysymysten pistemäärät ja tentin kokonaisarvosanan, jotka syötin itse 

SPSS -ohjelmaan. Tällainen datansiirtotekniikka toimi hyvin ja suhteellisen nopeasti, 

sillä molemmat saivat keskittyä tiettyyn tehtävään. On toki mahdollista, että 728 opiske-

lijan tuloksia siirtäessä jompikumpi tai molemmat saattoivat sanoa tai kirjata pistemääriä 

tai arvosanoja väärin. Yhteistyön tekeminen ja tehtävien jakaminen tiedon siirtämisen 

osalta voidaan nähdä virheitä ehkäisevänä tekijänä. Kirjatut pistemäärät tarkistettiin kir-

jaustyön päätteeksi, ja kaikki kirjatut arvot olivat minimi- ja maksimipistemäärien ra-

joissa (kysymysten pistemäärät vaihtelivat 0-6 välillä ja tenttiarvosanojen pistemäärät 

vaihtelivat 0-5 välillä). 

 

Aineistonhankinnan vaiheessa tutkimuksen luotettavuus heikkenee, jos määrällinen ja 

laadullinen aineisto hankitaan eri henkilöiltä (Creswell & Plano Clark, 2007, 147). Tämän 

tutkimuksen kohdalla laadullinen aineisto koostui niiden opiskelijoiden vastauksista, joi-

den tenttituloksia tarkasteltiin määrällisessä osiossa, joten aineistonhankinnan osalta tut-

kimuksen luotettavuus on hyvä. Toki luotettavuutta arvioidessa olisi hyvä ottaa huomioon 

myös kurssin suorittamisen ja haastatteluiden välinen aika, joka oli noin puoli vuotta. 

Haastateltavien muistojen tarkkuus saattaa tällaisessa ajassa heikentyä (Haapasalo, Kie-

siläinen & Niemi-Kiesiläinen, 2000, 20). Lisäksi haastateltavien subjektiivinen kokemus 

kurssista ei takaa sitä, että kokemus vastaisi todellisia tapahtumia (Kalakoski, 2014, 24). 

 

Kuten alaluvussa 4.6.1 mainitsin, olen itsekin Helsingin yliopiston opiskelijana suoritta-

nut etäkursseja keväästä 2020 lähtien. Vaikken ole varsinaisesti kohderyhmää, sillä en 

suorittanut Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät 1 -kurssia etänä, kokemukseni etäope-
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tuksesta yleisesti vaikuttaa eittämättä omaan lähestymistapaani tutkimuksessa. Ennakko-

käsitykseni voidaan nähdä hyötynä, mutta myöskin haasteena luotettavuuden näkökul-

masta. Koska tutkimuksen laadullinen osa pohjautuu vahvasti haastateltavien kokemuk-

siin etäopetuksesta, voidaan minulle samankaltaisen kokemuksen eläneenä nähdä haasta-

teltavien kokemusten avautuvan eri tavalla kuin ne ehkä ulkopuoliselle tutkijalle avautui-

sivat. Tämä voidaan nähdä merkittävänä tekijänä, koska opiskelijoiden kokemuksista etä-

opetuksesta on tutkittu tähän asti melko vähän. Omista kokemuksistani huolimatta tutki-

musprosessissa on oleellista, että tutkija pystyy esittelemään ja perustelemaan, miten hän 

on päässyt lopputulokseensa (Hirsjärvi & Hurme, 2008, 189). Tutkimuksen laadullisessa 

vaiheessa on tärkeää selittää lukijalle analyysin systemaattisuus ja sen tekemiseen liitty-

neet valinnat. Ruusuvuori ym. (2010, 27) mukaan tutkijan tulisi avata, miten tuloksiin on 

päädytty ja mitä on rajautunut pois. Aineistolähtöisen sisällönanalyysin tavoin tässä tut-

kimuksessa lukijalle kerrottiin vaihe vaiheelta, miten aineistoa luokiteltiin ja analysoitiin. 

Lukijalle kerrottiin myös, mitkä kohdat jätettiin tutkimuksen ulkopuolelle ja miksi.  

 

Haastattelu aineistonhankintamenetelmänä mahdollistaa vastauksien selventämiseen ja 

saatavien tietojen syventämisen, mikä voidaan nähdä menetelmän vahvuutena. Lisäksi 

haastattelussa opiskelijat saivat haastattelun avulla tilaisuuden kertoa helpommin kuvaa-

via esimerkkejä tilanteista, kuin mitä esimerkiksi kyselylomakkeen avulla pystyisi. Haas-

tattelussa on kuitenkin omat haittapuolensa. Haittapuolena voidaan nähdä vapaamuotoi-

sen aineiston analysointiin liittyvät haasteet, koska sen rakentamiselle ei ole valmiita mal-

leja. Toisena haittapuolena voidaan nähdä haastattelutilanteen sisältämät virhelähteet, 

joita voidaan pitää esimerkiksi haastattelijan suuntaavia kysymyksiä ja haastateltavan 

vastauksien suuntaamista oletetuiksi ideaaleiksi. (Hirsjärvi & Hurme, 2008, 35–36.) 

 

Haastattelijan rooli oli yllättävän haastava ja monitahoinen. Litteroinnissa nousi esille 

haastattelijan toimesta tapahtuvaa haastateltavien mielipiteiden ja kokemuksen vahvista-

mista ja myötäilyä, mitkä eivät kuulu hyvän haastattelun tunnuspiirteisiin (Hirsjärvi & 

Hurme, 2008, 97). Tämä näkyi esimerkiksi niin, että myötäilin haastateltavaa kertomalla 

omasta vastaavanlaisesta kokemuksestani opiskellessani joko kyseisellä kurssilla tai etä-

opetuksessa ylipäätään.  
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”H8: Kyl se joo, tota just jännitti et miten se kurssi oikeen menee et siin aluks ei ollu kyl 

mitenkää semmonen olo et täst päästää läpi.  

Haastattelija: Mm. 

H8: Mä olin aika varma etten mä pääse sitä läpi. 

Haastattelija: Joo…joo siis toi kvanti on kyl. Ihan normaalitilanteessakin se on semmo-

nen stressin aihe tosi monelle, mukaan lukien minulle. Niin tota joo mielenkiintoista 

kuulla miten tää etäopetus lisää tai vähentää stressiä.” 

 

Vaikka haastattelijalla on haastattelutilanteessa sekä osallistuva että tutkijan rooli, hänen 

tulisi tuoda itseään mahdollisimman vähän esille, sillä kannanottaminen ei kuulu haastat-

telijan rooliin (Hirsjärvi & Hurme, 2008, 97). Toisaalta itse näen tämän tutkimuksen haas-

tattelutilanteen asetelman tavanomaisesta poikkeavana. Vaikka en ole itse käynyt kyseistä 

kurssia etänä, minulla oli kokemusta sekä Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät 1 -kurs-

sista sekä etäopetuksesta ylipäätänsä, joten minulla oli oletusarvoisesti samaistumiskykyä 

siihen tilanteeseen, mitä haastateltavat pyrkivät kuvaamaan. Itse siis näen, että kommen-

toidessa toin omaa kokemustani esille samaistuen haastateltavaan luodakseni rentoa ja 

ymmärtäväistä ilmapiiriä. Ruusuvuori ja Tiitula (2005, 30) eivät myöskään koe, että tut-

kijan osallistuminen vuorovaikutukseen haastattelutilanteessa vaikuttaisi haastateltavien 

vastausten luotettavuuteen, vaan se voi jopa auttaa haastateltavaa ymmärtämään parem-

min sen, mitä tutkija haluaa tietää.  
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6 Pohdinta 

 

 
Tällä tutkimuksella oli kolme päätarkoitusta. Ensimmäisenä tarkoituksena oli selvittää, 

onko Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät 1 -kurssin akateemisessa suoriutumisessa il-

mennyt muutoksia normaalin kurssitoteutuksen ja etäopetuksen välillä. Toiseksi tarkoi-

tuksena oli selvittää, millä tavoin opiskelijat kokivat etäopetuksen kevään 2020 järjeste-

tyssä Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät 1 -kurssilla. Tutkimuksen kolmas päätarkoitus 

oli mixed methods:n Explanatory Sequential Design -tutkimukselle ominaiseen tapaan 

yhdistää edelliset tulokset yhteen ja selvittää, miten opiskelijoiden haastattelut auttavat 

selittämään opiskelijoiden akateemisen suoriutumisen vaihtelua (Creswell, 2014, 218). 

Tämän tutkimuksen vahvuus onkin mixed methods -menetelmän käyttö, sillä sen avulla 

on mahdollista esittää parempia tai vahvempia johtopäätöksiä. Tämän lisäksi määrällisen 

ja laadullisen tutkimuksen yhdistäminen tarjoaa tutkittavaan ilmiöön lisää näkökulmia. 

(Woolley, 2009, 8.)  

 

Tutkimuksen ensimmäisen vaiheen tutkimustulokset antavat selkeän kuvan – opiskelijat 

menestyivät paremmin tentissä ja harjoitustyössä etäopetuksen aikana. Tilastollisesti 

merkitsevä ero löytyi tarkastelemalla, tentin arvosanoja, yksittäisiä tenttikysymyksiä ja 

harjoitustyön arvosanoja. Tulos onkin päinvastainen teoriaosiossa esitetyn Bettingerin & 

Loebin (2017) tuloksiin nähden. Tämän tutkimuksen tavoin hekin tutkivat yliopisto-opis-

kelijoiden akateemisen suoriutumisen tason vaihtelua etäkurssien ja normaalisti toteutet-

tujen kurssien välillä. Heidän tutkimuksen mukaan etäopetuksessa olleet opiskelijat suo-

riutuivat huonommin kuin ne, jotka kävivät kurssin lähiopetuksena. Tilastollisesti mer-

kitsevä ero näkyi sekä kurssin arvosanassa että koko tutkinnon arvosanojen keskiarvossa. 

Mainitsemisen arvoista on kuitenkin se, että etäopetuksen kielteiset vaikutukset näkyivät 

varsinkin muutenkin heikommin menestyneihin opiskelijoihin. (Bettinger & Loeb, 2017, 

2-3.) Vaikka tämän tutkimuksen mukaan opiskelijat yleisesti ottaen menestyivät parem-

min etäopetuksen aikana, haastateltava H8 vaikuttaa vahvistavan Bettingerin & Loebin 

(2017) tuloksia siitä, että muutenkin heikommin menestyvät opiskelijat menestyvät en-

tistä heikommin etäopetuksessa. Tulos ei ole kuitenkaan yleistettävissä. 
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Yksittäisiä tenttikysymyksiä tarkasteltaessa mielenkiintoinen tulos oli se, että tilastolli-

sesti merkitsevä ero löytyi pelkästään luennoista ja harjoituksista koostuvasta kysymyk-

sestä. Haastatteluista kävi ilmi, että luentotallenteita katsottiin silloin kuin itselle sopii ja 

vielä useampaan otteeseen, joten tämä voi selittää sen, että tämän kysymyksen kohdalla 

syntyi tilastollisesti merkitsevä ero. Tällä on yhtymäkohtia teoriaosiossa mainittuun tut-

kimustulokseen, jonka mukaan opiskelijat kokivat etäopetuksen vahvuudeksi nimen-

omaan sen tuomaa ajan ja paikan riippumattomuuden (Dilma, 2020, 118). Myös luento-

tallenteiden katselukertojen tarkastelu vahvistaa haastatteluissa nousseen tiedon siitä, että 

luentoja katsottiin useaan otteeseen. Vuosina 2018 ja 2019 opiskelijoilla oli tasan yksi 

mahdollisuus nauttia luentojen hyödyistä, sillä luennot pidettiin luentosalissa aikataulun 

mukaisesti eikä niitä nauhoitettu. Näin ollen, jos opiskelija ei syystä tai toisesta päässyt 

luentoon osallistumaan, hän ei myöskään saanut osakseen luentojen hyötyjä.  

 

Luentotallenteiden vaikutuksia opiskelijoiden akateemiseen suoriutumiseen onkin tut-

kittu jo aikaisemmin ja saatu samansuuntaisia tuloksia. Elhadary ym. (2020) tutkivat etä-

opetuksen vaikutuksia opiskelijoiden akateemiseen suoriutumiseen sellaisella kurssilla, 

jossa yhdistyi reaaliaikaiset luennot sekä luentotallenteet. Reaaliaikaiset luennot toteutet-

tiin aikataulun mukaisesti, jotta opiskelijoilla olisi mahdollisuus kysyä tarkentavia kysy-

myksiä ja olla vuorovaikutuksessa luennoitsijan ja muiden opiskelijoiden kanssa. Luen-

not kuitenkin myös tallennettiin, jotta opiskelijat voisivat kerrata niiden sisältöä omalla 

ajalla. Tulosten mukaan suurin osa opiskelijoista olivat tyytyväisiä tähän ja he myös kat-

soivat luentoja useampaan kertaan. Opiskelijat mainitsivat, että luentotallenteiden katso-

minen useampaan kertaan vaikutti positiivisesti heidän osaamisen tasoon. Huomioitavaa 

on kuitenkin se, että luentotallenteiden takia harva osallistui reaaliaikaisiin luentoihin. 

(Elhadary ym., 2020, 1742–1743.) Tämänkin tutkimuksen mukaan opiskelijat sekä kat-

soivat luentotallenteita useaan otteeseen että olivat hyvin tyytyväisiä siitä, että luentotal-

lenteita pääsi katsomaan omalla ajalla ja niin monta kertaa kuin haluaa. Vuonna 2020 

järjestetyllä Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät 1 -kurssilla luentoja ei kuitenkaan ollut 

mahdollista katsoa reaaliajassa, mikä näkyikin haastattelussa niin, että opiskelijat kertoi-

vat kokevansa haasteita kysyä tarkentavia kysymyksiä. 

 

Myös luennoitsijan valinnat ovat voineet vaikuttaa vuoden 2020 tenttimenestykseen, sillä 

luennoitsijan luennointityyli oli opiskelijoiden mielestä rauhoittava ja selkeää. Luentotal-
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lenteiden pituus (15-30 min) koettiin sopivaksi, sillä aikaisempaa pilkotumpiin kokonai-

suuksiin koettiin sisältyneen kaikki tärkeä, mutta ei ylimääräinen tai liika tieto. Tämäkin 

on siis saattanut vaikuttaa luentotallenteiden katselumääriin, sillä kompaktia luentoa on 

vaivattomampaa katsoa uudestaan kuin pitkää, puolentoistatunnin luentoa.  

 

Toinen vertailtava tenttikysymys, joka koski kurssikirjallisuutta, tuotti samansuuruisia 

pistemääriä riippumatta siitä, oliko kurssi toteutettu etäopetuksena vai normaalitoteutuk-

sena. Tämä voi johtua siitä, että opiskelijoilla on täysin samat mahdollisuudet lukea kurs-

sikirjallisuutta riippumatta siitä, miten kurssi toteutettiin. Kirjan lukeminen vaatii itseoh-

jautuvuutta, joka on kirjan lukemisen osalta pysynyt samana kurssitoteutuksesta riippu-

matta. Haastatteluaineistoista kuitenkin kävi ilmi, että opiskelijat hyödynsivät tenttimate-

riaaleja tentin aikana, joten voisi olettaa, että myös tenttikirjallisuutta hyödynnettiin. 

Miksi sitten tämän tenttikysymyksen kohdalla ei havaittu eroa eri vuosien pistemäärien 

välillä? Yksi syy tähän mielenkiintoiseen tulokseen voi olla se, että vastuuopettajan pää-

tös lisätä yhden ekstrakysymyksen vuoden 2020 tenttiin, jonka tarkoituksena oli lisätä 

aikataulupainetta siinä määrin, johti siihen, etteivät opiskelijat ehtineet etsiä spesifejä vas-

tauksia kirjasta.  

 

Tarkastelemalla tenttikysymyksiä selviää toinen mahdollinen syy sille, miksi luennoista 

ja harjoituksista koostuvasta kysymyksestä löytyi tilastollisesti merkitsevä ero. Kurssi-

kirjallisuutta koskevassa kysymyksessä pitää arvioida, millainen korrelaatio vallitsee 

muuttujien välillä. Kysymys on sellainen, mihin ei heti löydy kirjasta tai hakusanalla ver-

kosta vastausta, koska se vaatii tilastollista päättelyä, jolloin tenttiympäristöstä huolimatta 

opiskelijoilla voidaan nähdä olleen suunnilleen samat mahdollisuudet vastata kysymyk-

seen oikein. Voisi siis kuvitella, että tämä on yksi syy siihen, miksi tilastollisesti merkit-

sevää eroa ei havaittu etätoteutuksen ja normaalitoteutuksen välillä tämän kysymyksen 

osalta. Luentoja ja harjoituksia koskevassa kysymyksessä opiskelijan pitää osata tulkita 

t-testin tuloksia. Vastaus kysymykseen voi löytyä katsomalla luentotallenteet, tarkista-

malla omia laadukkaammin kirjoitettuja muistiinpanoja tai hakemalla internetistä haku-

sanalla (esimerkiksi t-testin tulosten tulkinta, Levenen testin tulosten tulkinta).  

 

Vaikka tämän tutkimuksen määrällinen ja laadullinen osio viittaa vahvasti siihen, että 

luentotallenteilla on merkittävä vaikutus opiskelijoiden akateemisen suoriutumisen ta-

soon, emme voi kuitenkaan poissulkea muiden muuttujien vaikutusta kyseiseen ilmiöön. 
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Akateemisen suoriutumisen tason nousu voi johtua myös uudesta oppimisympäristöstä 

tai arviointiprosessista, jotka olivat erilaisia kuin vuonna 2018 ja 2019. Olisikin mielen-

kiintoista tutkia samaa kurssia normaaliolosuhteissa siten, että ainoana erona verrattuna 

vuoden 2018 ja 2019 opetukseen olisi se, että lähiopetukseen siirtymisen lisäksi opiske-

lijat pystyisivät hyödyntämään oppimisensa tukena myös luentotallenteita. Näin pystyt-

täisiin tutkimaan kontrolloidusti, kuinka merkittävä vaikutus pelkillä luentotallenteilla on 

opiskelijoiden akateemiseen suoriutumiseen.  
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7 Johtopäätökset 
 

 

Poikkeustilanne osoitti, kuinka joustava suomalainen yliopistokoulutus todellisuudessa 

on, kun hyvin nopealla aikataululla opetusta jouduttiin muuttamaan digitaalisia alustoja 

hyödyntäen (Kansallinen koulutuksen arviointikeskus, 2020, 7). Kokonaisuutena voidaan 

todeta, että etäopetus on tilastollisesti merkitsevästi parantanut opiskelijoiden akateemi-

sen suoriutumisen tasoa. Tästä huolimatta opiskelijoiden kokemuksia tarkasteltaessa on 

selvää, että etäopetukseen voidaan liittää sekä hyötyjä että haittoja. 

 

Tämän tutkimuksen tutkimustulokset vahvistivat entisestään aikaisempia tuloksia siitä, 

että luentojen nauhoittaminen ja jakaminen opiskelijoille koetaan etäopetuksen hyödyksi 

(ks. Dilma, 2020; Elhadary ym, 2020; Gonzalez ym, 2020). Luentojen nauhoittamisen ja 

jakamisen hyödyt ilmenevät niin opiskelijoiden kokemuksissa, että heidän akateemisen 

suoriutumisensa tasossa. Tätä hyvää etäopetuksen käytäntöä olisikin opiskelijoiden oppi-

misen syventämisen näkökulmasta hyvä jatkaa myös lähiopetuksen alkaessa uudestaan. 

Saavutettujen tutkimustulosten valossa yliopistojen intressissä voidaan nähdä olevan lu-

entotallenteiden entistä laajamittaisempi jakaminen opiskelijoille. Yliopistoista annetun 

valtioneuvoston asetuksen (770/2009) 6 §:n mukaan yliopistojen rahoitus perustuu muun 

muassa suoritettujen alempien ja ylempien korkeakoulututkintojen määrään sekä suori-

tettujen opintopisteiden määrään. Näin ollen on selvää, että yliopistojen tulisi edistää 

opintojen sujuvuutta. Jos luentotallenteiden avulla opiskelijat menestyvät paremmin kurs-

seistaan, on syytä jatkaa luentotallenteiden jakamista etäopetuksen jälkeenkin. 

 

Riippumatta siitä, vaikuttavatko luentotallenteet positiivisesti opiskelijoiden akateemisen 

suoriutumisen tasoon, voitaisiin luentotallenteiden laajemmalla saavutettavuudella paran-

taa opiskelijoiden yhdenvertaisuutta. Opiskelijoihin soveltuvan yhdenvertaisuuslain 

(1325/2014) 1 §:n mukaan jokaisella on oikeus yhdenvertaiseen kohteluun, jonka mukai-

sesti kaikilla tulisi olla lähtökohtaisesti samat mahdollisuudet osallistua opetukseen. Lä-

hiopetuksen suhteen yhdenvertaisuus toteutuu ainakin muodollisesti hyvin, sillä kaikki 

opiskelijat ovat tervetulleita kuuntelemaan luentoja ja heille myös viestitään luentojen 

aikatauluista hyvissä ajoin kurssin ilmoittautumisvaiheessa. Käytännön tasolla on kuiten-

kin selvää, etteivät kaikki pääse hyötymään luentojen annista, oli syynä muun muassa 

sairastuminen tai elämäntilanne (tosiasiallinen yhdenvertaisuus). Helsingin yliopiston 
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vuoden 2019-2020 tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman mukaan tasa-arvon edistä-

miseksi tulisi kiinnittää erityistä huomiota muun muassa opetuksen järjestämiseen (Tasa-

arvo- ja yhdenvertaisuustoimikunta, 2019, 4). Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitel-

massa todetaan, että opiskelijoilla voi olla hyvinkin eriävät taustat ja että esimerkiksi 

työn, opiskelun ja perheen yhteensovittaminen vaatii joustavia opetusmuotoja (Tasa-

arvo- ja yhdenvertaisuustoimikunta, 2019, 22). Luentotallenteiden jakaminen vahvistaa 

yhdenvertaisuuslain sekä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman toteutumista enti-

sestään, sillä se antaa kaikille opiskelijoille mahdollisuuden saamaan luentojen hyödyt 

riippumatta opiskelijan vallitsevasta elämäntilanteesta.  

 

Etäopetuksen vaikutukset yliopisto-opiskelijoiden akateemiseen suoriutumiseen ovat sel-

viä, mutta on syytä ottaa huomioon myös opiskelijoiden huonot kokemukset. Tätä tutki-

musta viimeisteltäessä helmikuussa 2021 on ilmeistä, että toiveet pikaisesta paluusta en-

tisen kaltaiseen toimintaympäristöön ovat turhia. Tutkimuksessa esitetyt opiskelijoiden 

kokemukset kuitenkin antavat mahdollisuuksia arvioida ja kehittää opetusta parempaan 

suuntaan. Etäopetus on tuonut paljon hyvää, mutta muun muassa vuorovaikutuksen suh-

teen on vielä parantamisen varaa.  

 

Opiskelijat kaipaavat keskinäistä vuorovaikutusta, joten kurssin vetäjillä onkin syytä poh-

tia, miten mahdollisuuksia tähän voisi lisätä etäopetuksen aikana. Helsingin yliopiston 

opetustyön ohjeissa (2020) mainitaan, että vuorovaikutus verkossa ja ryhmätyöskentely 

kuormittavat enemmän kuin lähiopetuksessa (Opetustyön ohjeet, 2020). Tästä syystä on-

kin hyvin tärkeää, miten ja missä tilanteissa vuorovaikutusta pyritään lisäämään etäope-

tuksen aikana. Omien kokemuksieni mukaan monet luennoitsijat ovat Zoom tai Teams -

luentojen aikana pyrkineet lisäämään vuorovaikutusta jakamalla opiskelijoita breakout 

roomeihin (jäljempänä etäryhmätyötila), jotka jakavat ison ryhmän pienempiin ryhmiin. 

Ajatuksena tällainen edellä kuvattu opiskelijoiden osallistaminen on loistava, mutta käy-

tännön tasolla heti luennoitsijan mainitessa tulevasta etäryhmätyötilasta, tapahtuu opis-

kelijakato, eli monet lähtevät luennosta kokonaan pois. Monet opiskelijat eivät syystä tai 

toisesta ole halukkaita keskustelemaan tai tekemään tehtäviä muiden opiskelijoiden 

kanssa etäluennon aikana. Tällaisen ilmiön voisi kuvitella johtuvan asennoitumiseen liit-

tyvistä syistä, kuten siitä, että opiskelijat eivät ole valmistautuneet sosiaalisen kanssa-

käymiseen luennon aikana. Toinen syy voisi olla se, että luentosalissa ollessa opiskelijat 
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tyypillisesti istuvat tuttujen viereen, jolloin pienimuotoinen tehtävä tai keskustelu luen-

non aiheesta on suhteellisen jouhevaa, kun taas Zoom:n etäryhmätyötila jakaa opiskelijat 

sattumanvaraisesti pienryhmiin, jolloin tehtävää saattaa joutua tekemään täysin tuntemat-

toman opiskelijan kanssa. Cuseokin (2007) toteaa, että massaluennot vähentävät opiske-

lijoiden aktiivista osallistumista oppimisprosessiin. Haastatteluissa kuitenkin ilmeni, että 

myös ryhmätunneilla opiskelijat kokivat vuorovaikutuksen haasteelliseksi. Vuorovaiku-

tuksen lisääminen etäopetuksen aikana opiskelijoille mielekkäällä tavalla näyttääkin ole-

van etäopetuksen suurin haaste.  

 

Etäopetus on niin sanotusti kaksipiippuinen asia – se edistää tasa-arvoa luomalla puitteet 

osallistumiseen myös niille opiskelijoille, jotka eivät normaalisti pääsisi aina osallistu-

maan lähiopetuksena toteutettavalle luennolle. Samaan aikaan aikaisemmissa tutkimuk-

sissa on kuitenkin käynyt ilmi, että muutenkin heikommin suoriutuvat opiskelijat suoriu-

tuvat entistäkin heikommin etäopetuksessa. Tämä näkyy niin opintopistemäärässä, aka-

teemisen suoriutumisen tasossa, että kurssien ja tutkinnon keskeyttämisen riskinä. Tämän 

tutkimuksen määrällisessä osiossa ei ollut mahdollista selvittää, kuinka hyvin opiskelijat 

ovat suoriutuneet ennen etäopetusta, sillä tässä keskityttiin vertaamaan akateemisen suo-

riutumisen tasoa vuoden 2018 ja 2019 verrokkiryhmiin. Haastattelussa kuitenkin ilmeni, 

että muutenkin hyvin suoriutuvat opiskelijat menestyivät samantasoisesti tai jopa parem-

min etäopetuksen aikana, kun taas muutenkin heikommin menestyvä opiskelija suoriutui 

huonommin. Tätä tulosta ei kuitenkaan voida yleistää, sillä haastatteluihin osallistui vain 

kahdeksan opiskelijaa ja vain yksi heistä kertoi, ettei ollut ennen koronapandemiaakaan 

suoriutunut kovin hyvin. Tätä olisikin mielenkiintoista tutkia vielä tarkemmin mixed met-

hods -menetelmin.   



 

56 
 

Lähteet 
 

 

 

Beaudoin, M. (2003). "Learning or Lurking? Tracking the Invisible Online Student" In-

ternet and Higher Education, Volume 5, pp 147-155. 

 

Bernard, R. M. & Rubalcava, B. R. (2000). Collaborative online distance learning: Issues 

for future practice and research, Distance Education, 21:2, 260-277, DOI: 

10.1080/0158791000210205 

 

Bettinger, E., & Loeb, S. (2017). Promises and pitfalls of online education. Brookings. 

https://www.brook-ings.edu/research/promises-and-pitfalls-of-online-education/ 

 

Bir, D. D. (2019). Comparison of academic performance of students in online vs. traditi-

onal engineering course. European Journal of Open, Distance and E-Lear-

ning, 22(1), 1-13. Retrieved from https://search-proquest-com.libproxy.hel-

sinki.fi/docview/2396837921?accountid=11365 

 

Chen, J. & Lin, T. (2008). Class Attendance and Exam Performance: A Randomized Ex-

peri-ment. The Journal of Economic Education, 39(3), pp. 213-227. 

 

Coldwell, J., Craig, A., Paterson, T., & Mustard, J. (2008). Online students: Relationships 

between participation, demographics and academic performance. Electronic Jour-

nal of e-Learning, 6(1), 19-30. Retrieved from https://search-proquest-

com.libproxy.helsinki.fi/docview/1826525457?accountid=11365 

 

Creswell, J. (2014). Research design: qualitative, quantitative, and mixed methods ap-

proaches (4th ed., international student edition.). Sage. 

 

Creswell, J., & Plano Clark, V. (2007). Designing and conducting mixed methods re-

search . SAGE Publications. 

 

Cuseo, J. (2007). The empirical case against large class size: Adverse effects on the 

teaching, learning, and retention of first-year students. The Journal of Faculty De-

velopment, 21(1), 5-21.  

 

Dilma, S. (2020). Students’ Opinions about the Distance Education to Art and Design 

Courses in the Pandemic Process. World Journal of Education, Vol. 10, No 3; 2020. 

https://doi.org/10.5430/wje.v10n3p113  

 

https://search-proquest-com.libproxy.helsinki.fi/docview/2396837921?accountid=11365
https://search-proquest-com.libproxy.helsinki.fi/docview/2396837921?accountid=11365
https://search-proquest-com.libproxy.helsinki.fi/docview/1826525457?accountid=11365
https://search-proquest-com.libproxy.helsinki.fi/docview/1826525457?accountid=11365
https://doi.org/10.5430/wje.v10n3p113


 

57 
 

Elhadary, T., Elhaty, I. A., Mohamed, A., Alawna, M. (2020). Evaluation of Academic 

Performance of Science and Social Science students in Turkish Universities during 

COVID-19 Crisis. Journal of Critical Reviews, VOL 7, ISSUE 11, 2020. 

 

Fung, Y. H. (2004). "Collaborative online learning: interaction patterns and limiting fac-

tors" Open Learning, Volume 19 Issue 2, pp 135-149. 

 

Gonzalez, T., de la Rubia, M. A., Hincz, K. P., Comas-Lopez, M., Subirats, L., Fort, S. 

& Sacha, G. M. (2020). Influence of COVID-19 confinement on students’ 

performance in higher education. PLOS ONE 15 (10):e0239490. 

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0239490 

 

Haapasalo, J., Kiesiläinen, K. & Niemi-Kiesiläinen, J. (2000). Todistajanpsykologia ja 

todistajankuulustelu. Helsinki, Talentum 

 

Heikkilä, T. (2001). Tilastollinen tutkimus. Helsinki: Edita 

 

Hirsjärvi, S. & Hurme, H. (2001). Tutkimushaastattelu: Teemahaastattelun teoria ja käy-

täntö. Helsinki: Yliopistopaino. 

 

Hirsjärvi, S. & Hurme, H. (2008). Tutkimushaastattelu: Teemahaastattelun teoria ja käy-

täntö. Helsinki: Helsinki University Press. 

 

Jaggars, S. S., Edgecombe, N., & Stacey, G. W. (2013). Creating an effective online inst-

ructor presence. Community College Research Center (CCRC), Columbia Univer-

sity. https://eric.ed.gov/?id=ED542146 

 

Kalakoski, V. (2014). Miksi muisti pettää? Muistin rajoituksen kognitiivisen psykologian 

näkökulmasta. Teoksessa Hakkarainen, J., Hartimo, M. & Virta, J. (toim.), Muisti. 

Acta Philosophica Tamperensia vol. 6. Tampere: Tampere University Press. 

 

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus. (2020). Poikkeuksellisten opetusjärjestelyjen 

vaikutukset tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumiseen. Kansallisen arvioinnin 

tuloksia, 17.6.2020. https://karvi.fi/app/uploads/2020/07/Poikkeuksellisten_ope-

tusjarjestelyjen_vaikutukset_ensimmaiset_tulokset_korjattu-10.7.pdf  

 

Karma, K., & Komulainen, E. (2002). Käyttäytymistieteiden tilastomenetelmien jatko-

kurssi (2. laitos, versio 2.2, 1.1.2002.). Helsingin yliopisto, kasvatustieteen laitos. 

 

Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät 1 (5OP). (2021). Helsingin yliopisto: Opiskelupal-

velu https://studies.helsinki.fi/opintotarjonta/cu/hy-CU-118052248-2020-08-01 

Luettu 23.1.2021 

 

https://karvi.fi/app/uploads/2020/07/Poikkeuksellisten_opetusjarjestelyjen_vaikutukset_ensimmaiset_tulokset_korjattu-10.7.pdf
https://karvi.fi/app/uploads/2020/07/Poikkeuksellisten_opetusjarjestelyjen_vaikutukset_ensimmaiset_tulokset_korjattu-10.7.pdf
https://studies.helsinki.fi/opintotarjonta/cu/hy-CU-118052248-2020-08-01


 

58 
 

Kvs-säätiö. (2020). Historia: Tutustu Kansanvalistusseuran historiaan. Luettavissa: 

https://kansanvalistusseura.fi/historia/  Luettu 15.12.2020 

 

Liu, H. & Yen, J. (2014). Effects of distance learning on learning effectiveness. EURASIA 

Journal of Mathematics, Science & Technology Education, 10(6), 575-580. 

doi:http://dx.doi.org.libproxy.helsinki.fi/10.12973/eurasia.2014.1218a   

 

Logan, J. W., Lundberg, O. H., Roth, L., & Walsh, K. R. (2017). The effect of individual 

motivation and cognitive ability on student performance outcomes in a distance 

education environment. Journal of Learning in Higher Education, 13(1), 83-91. 

Retrieved from https://search-proquest-com.libproxy.helsinki.fi/scholarly-jour-

nals/effect-individual-motivation-cognitive-ability-on/docview/1913353559/se-

2?accountid=11365   

 

Mattern, E. (2020). Läsnäolon yhteys akateemiseen suoriutumiseen. Systemaattinen 

kirjallisuuskatsaus yliopisto-opiskelijoiden luentoihin osallistumisesta. Helsingin 

yliopisto. 

 

Mudenda, S., Zulu, A., Phiri, M. N., Ngazimbi, M., Mufwambi, W., Kasanga, M., Banda, 

M. (2020). Impact of Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) on College and 

University Students: A Global Health and Education Problem. AQUADEMIA, 4(2), 

ep20026 

 

Opetustyön ohjeet. (2020). Miten toteuttaa etäopetus poikkeustilanteessa: Pedagogiset 

ohjeet. Helsingin yliopisto. Luettu 8.2.2021. https://teaching.helsinki.fi/ohjeet/ar-

tikkeli/miten-toteuttaa-etaopetus-poikkeustilanteessa-pedagogiset-ohjeet  

 

Park, K. H. & Kerr, P. M. (1990). Determinants of Academic Performance: A Multino-

mial Logit Approach. The Journal of Economic Education, 21(2), pp. 101-111 

 

Park, C., & Kim, D. (2020). Perception of instructor presence and its effects on learning 

experience in online classes. Journal of Information Technology Education: Re-

search, 19, 475-488. Retrieved from https://search-proquest-com.libproxy.hel-

sinki.fi/scholarly-journals/perception-instructor-presence-effects-

on/docview/2458993408/se-2?accountid=11365  

 

Romer, D. (1993). Do Students Go to Class Should They. Journal of Economic Perspec-

tives, 7(3), pp. 167-174. doi:10.1257/jep.7.3.167 

 

Ruusuvuori, J. & Nikander, P. & Hyvärinen, M. (2010). Haastattelun analyysin vaiheet. 

Teoksessa Ruusuvuori, J., Nikander, P. & Hyvärinen, M. (toim.), Haastattelun ana-

lyysi. Tampere: Vastapaino. 

 

https://kansanvalistusseura.fi/historia/
https://search-proquest-com.libproxy.helsinki.fi/scholarly-journals/effect-individual-motivation-cognitive-ability-on/docview/1913353559/se-2?accountid=11365
https://search-proquest-com.libproxy.helsinki.fi/scholarly-journals/effect-individual-motivation-cognitive-ability-on/docview/1913353559/se-2?accountid=11365
https://search-proquest-com.libproxy.helsinki.fi/scholarly-journals/effect-individual-motivation-cognitive-ability-on/docview/1913353559/se-2?accountid=11365
https://teaching.helsinki.fi/ohjeet/artikkeli/miten-toteuttaa-etaopetus-poikkeustilanteessa-pedagogiset-ohjeet
https://teaching.helsinki.fi/ohjeet/artikkeli/miten-toteuttaa-etaopetus-poikkeustilanteessa-pedagogiset-ohjeet
https://search-proquest-com.libproxy.helsinki.fi/scholarly-journals/perception-instructor-presence-effects-on/docview/2458993408/se-2?accountid=11365
https://search-proquest-com.libproxy.helsinki.fi/scholarly-journals/perception-instructor-presence-effects-on/docview/2458993408/se-2?accountid=11365
https://search-proquest-com.libproxy.helsinki.fi/scholarly-journals/perception-instructor-presence-effects-on/docview/2458993408/se-2?accountid=11365


 

59 
 

Ruusuvuori, J. & Tiitula, L. (2005). Tutkimushaastattelu ja vuorovaikutus. Teoksessa 

Ruusuvuori, J. & Tiittula, L. (toim.) Haastattelu. Tutkimus, tilanteet ja vuorovaiku-

tus (s. 22–56) Tampere: Vastapaino. 

 

Schmidt, R. M. (1983). Who maximizes what? A study in student time allocation. Ameri-

can Economic Review, 72, 23–28 

 

Simonson, M., & Schlosser, L.A. (2006). Distance Education: Definition and Glossary of 

Terms. https://www.semanticscholar.org/paper/Distance-Education%3A-Defini-

tion-andGlossary-of-Simonson-Schlos-

ser/3c93db5ffb111d8892ea7c45ce90337ed6fdb842   

 

Strauss, A., & Corbin, J. (1990). Basics of qualitative research - grounded theory pro-

cedures and techniques. Lontoo: Sage publications. 

 

Tanskanen, J., Kemppinen, S., Mäkelä, L., Kangas, H., & Pensar, H. (2021). Opetusalan 

ammattilaisten kokemuksia etätyöhön siirtymisestä COVID-19-pandemian vuoksi. 

Vaasan yliopiston raportteja, 19. Vaasan Yliopisto. http://urn.fi/URN:ISBN:978-

952-476-939-6  

 

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikunta. (2019). Helsingin yliopiston tasa-arvo- ja yh-

denvertaisuussuunnitelma 2019-2020. Rehtorin päätös HY/413/00.00.06.00/2019. 

https://www.helsinki.fi/sites/default/files/atoms/files/tasa-arvo_ja_yhdenvertai-

suussuunnitelma_2019-2020.pdf  

 

Tuomi, L. (2020). Etäopetus 100 vuotta: opintokirjeistä globaaliin verkkokouluun. 

SeOppi 2/2020. Suomen eOppimiskeskus ry. Luettavissa: https://eoppimiskes-

kus.fi/etaopetus-100-vuotta-opintokirjeista-globaaliin-verkkokouluun/  Luettu 

15.12.2020 

 

Tuomi, J., & Sarajärvi, A. (2018). Laadullinen tutkimus ja sisällönanalyysi (Uudistettu 

laitos.). Kustannusosakeyhtiö Tammi. 

 

Veerasamy, A. K., D'Souza, D., Lindén, R., & Laakso, M. (2018). The impact of prior 

program-ming knowledge on lecture attendance and final exam. Journal of Educa-

tional Compu-ting Research, 56(2), 226-253. Luettu 24.4.2020 https://searchpro-

quest-com.libproxy.helsinki.fi/docview/2034282274?accountid=11365  

 

Woolley, C. M. 2009. Meeting the Mixed Methods Challenge of Integration in a Sociolo-

gical Study of Structure and Agency. Journal of Mixed Methods Research 3 (1), 7–

25 

 

  

https://www.semanticscholar.org/paper/Distance-Education%3A-Definition-andGlossary-of-Simonson-Schlosser/3c93db5ffb111d8892ea7c45ce90337ed6fdb842
https://www.semanticscholar.org/paper/Distance-Education%3A-Definition-andGlossary-of-Simonson-Schlosser/3c93db5ffb111d8892ea7c45ce90337ed6fdb842
https://www.semanticscholar.org/paper/Distance-Education%3A-Definition-andGlossary-of-Simonson-Schlosser/3c93db5ffb111d8892ea7c45ce90337ed6fdb842
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-476-939-6
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-476-939-6
https://www.helsinki.fi/sites/default/files/atoms/files/tasa-arvo_ja_yhdenvertaisuussuunnitelma_2019-2020.pdf
https://www.helsinki.fi/sites/default/files/atoms/files/tasa-arvo_ja_yhdenvertaisuussuunnitelma_2019-2020.pdf
https://eoppimiskeskus.fi/etaopetus-100-vuotta-opintokirjeista-globaaliin-verkkokouluun/
https://eoppimiskeskus.fi/etaopetus-100-vuotta-opintokirjeista-globaaliin-verkkokouluun/
https://searchproquest-com.libproxy.helsinki.fi/docview/2034282274?accountid=11365
https://searchproquest-com.libproxy.helsinki.fi/docview/2034282274?accountid=11365


 

60 
 

Wotto, M. (2020). The future high education distance learning in canada, the united states, 

and france: Insights from before COVID-19 secondary data analysis. Journal of 

Educational Technology Systems, 49(2), 262-281. 

doi:http://dx.doi.org.libproxy.helsinki.fi/10.1177/0047239520940624 

 

Zimmer, G., & Haumann, R. (2013). Handbook of Academic Performance: Predictors, 

Lear-ning Strategies and Influences of Gender. Nova Science Publishers, Inc 

 

 

 



 

1 
 

 

Liitteet 
 

 

LIITE 1. Haastattelukysymykset 

 

Tutkimusetiikka: Kiitän, että olet suostunut osallistumaan tutkimukseen. Haastattelu 
nauhoitetaan litterointia varten. Kaikkia tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja anonyy-
misti. Sinulla on oikeus kieltäytyä tutkimukseen osallistumisesta ja haastattelunkin ai-
kana olla vastaamatta johonkin kysymykseen. Pyydän lupaa käyttää aineistona gradus-
sani. Gradun jälkeen mahdollisesti julkaisen artikkelin tästä tutkimuksesta graduohjaa-
jani kanssa. Pyydän lupaa käyttää haastatteluaineistoa sekä gradussa että artikkelissa.  
 
TAUSTATIEDOT: 
- Opintosuuntaus  
- Opintovuosi 
 

1. Miten etäopetus järjestettiin kvanti 1 -kurssilla? 

2. Mitä eroa oli kvanti 1 -kurssin etäjärjestelyissä verrattuna muiden kurssien etä-

järjestelyihin? 

            •JOS EROA: Mikä oli parhaiten toteutettu etäkurssi ja miksi? 

3.  Miten opetuksen laatu muuttui sen siirtyessä etäopetukseksi?  

4.  Miten osallistumisesi luentoihin muuttui etäopetukseen siirryttäessä?  

5.  Miten etäopetus on vaikuttanut opintojesi etenemiseen?  

6.  Miten koet etäopetuksen vaikuttaneen opintomenestykseesi? Miksi?  

7.  Koetko kvanti 1 -etäopetuksen aiheuttaneen sinulle enemmän stressiä kuin 

lähiopetus? 

8. Mitä mieltä olet siitä, että tentti tehtiin etänä?  

9. Koetko että sait tentistä arvosanan, joka vastaa työpanostasi? Jos haluat, voit 

kertoa myös arvosanan.  

10. Nyt kun olet päässyt kokemaan sekä etäopetusta että normaalia kurssitoteu-

tusta, mitä toivoisit tulevilta kurssitoteutuksilta? 

11. Haluaisitko sanoa vielä jotain? 

 

Kiitä haastattelusta! 
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LIITE 2. Pelkistettyjen ilmausten muodostuminen hyvistä kokemuksista 

 

Alkuperäinen ilmaus Pelkistetty ilmaus 

”No mun mielest se on ollu tosi hyvä et niit [luen-
toja] on voinu kattoo sit myöhemmin.” H1 
 
”Tosi kiva kun sai siis katsoa ne videot sillon ku 
itelle sopii et se kyl helpotti paljon […]” H3 
 
”No ainaki kun ne sai käydä lukee tai kuuntelee ne 
luennot niiku etänä omalla ajalla, nii se on ihan 
huippu juttu sillon siinä vaiheessa.” H4 
 
”Kyl siin [lähiluennosta] väkisinki jotenki myöhäs-
tyy aina vähän ja ehkä haet jostain ärrältä jonkun 
kahvin ja sitte tuut … kieli vyön alla sinne luento-
saliin tai sit siin jää aina vähän kyl niin, mut nyt ei 
ollu tämmöstä. Mä aikataulutin sen oman hom-
man ja niinku katoin ne luennot sillein et mä ker-
kesin kattoo ne enne tenttii kaikki.” H5 
 
”Ennen mul on ollu tosi vaikee herätä niiku aikasin 
[…] niin mä oon kyl tosi usein skippailu niitä [luen-
toja]. Mut toi oli kyl tosi hyvä ku sai kattoo sen [lu-
ennon] just sillon ku halus ja niiku niin mont kertaa 
ku halus. Se oli kans kyl hyvä puoli tossa. Varmasti 
kyl sain luennoista enemmän irti mitä ei ois saanu 
jos olis ollu vaan niiku lähiopetuksella.” H6 
 
”Ku luennot oli nauhotettu, nii sit sä pystyit taval-
laan aina siihen aikaan ku sulle itelle sopii nii niit 
tekemään, et sit jotenki myös motivaatio oli pa-
rempi ehkä itellä, ku sä pystyit just sil hetkel ku sul 
on aikaa ja motivaatiota nii opiskella asioita.” H7 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oli hyvin helpottava tekijä, että luentotallen-
teita pääsi katsomaan omalla ajalla  

”[…] mä kyl katoin niiku tosi mont kertaa ne kaikki, 
kaikki tota luentotallenteet […]” H1 
 
”Ja sitten mä saatoin kuunnella [luentoja] monta 
kertaa, joka saatto olla toisaalta tosi hyvä. […] Et 
siinä oikeestaan tulee enemmän kuunneltuu sitä 
luentoo niinku perusteellisesti. Et nää on kyl aika 
vaikeita asioita oppia ja jos siellä luennolla ei ole 
keskittynyt, niin sitten voi olla sillein että menee 
ihan ohi ja tipahtaa. Että ihan hyvä että ne oli 
Moodlessa et saatto vielä kerrata jonkun kohdan 
että miten tää menikään.” H2 
 
”Tämä kurssi ei ole mikään läpihuutojuttu et kyl 
mä jouduin kattoo niitä videoita useasti. […] Et tää 
oli sillein jotenki hyvä et niit sai kelattuu sitte ja 
vähä niinku mietittyy enemmä […] ” H3 
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”Tota kuuntelin [luentoja] tosi monta kertaa ja sit 
varsinki ku me tehtiin siis sitä tehtävää. Se [teh-
tävä] oli sellanen niiku mikä mun mielest opetti 
eniten sillä kurssilla, ku me tehtiin se tosi hyvin ja 
ku sitä halus tehä hyvin nii sitte sitä kuunteli uu-
destaan ja uudestaan ne luennot. Että sit voitais 
kirjata siihen raporttiin niiku ne ja ymmärsi sen 
asian.” H4 
 
”[…] jos sä et jotain niinku oikeesti tajunnu [luen-
nosta], nii sen pystyy sitte kuitenki ihan sekuntti 
sekuntilta käydä ne luennot kaikki läpi.” H5 
 
”Mä luulen, että yks iso syy [tenttimenestykseen] 
oli se, et ne luennot pysty kattoo nauhalta […] et 
se johtu siitä että niitä luentoja pysyty skrollaa 
edestakasin.” H5 
 
”Et kyl mä niiku tosi monta kertaa katoin ne luen-
not ja tein omii muistiinpanoi ja sit just sen harjoi-
tustyön kautta kävin uudestaan niit asioit koko 
ajan läpi.” H6 
 
”Mä monta kertaa kuuntelin niitä youtubepätkii 
mitä sinne tehtii. Et mulle se oli tosi helpotus.” H7 

 

 
 
Luentotallenteita katsottiin useaan ker-
taan kertaamisen vuoksi 

”[…] mä kyl katoin niiku tosi mont kertaa ne kaikki, 
kaikki tota luentotallenteet et tein niiku muistiin-
panoja vähän eri tavalla.” H1 
 
”[…]  tenttii varten oli mahollisuus tehä sellaset 
muistiinpanot, mitkä mä nään ihan niinku millil-
leen just niinku näin et et varmaan niinku normaa-
lissa tilanteessa…siis mäki käytän niinku vihkoo ja 
kynää luennolla et ei ei siin pysty niinku kaikkee 
millään niinku saamaa siin et siin on jotain jääny 
välistä et mä veikkaan et kyl se ois menny vähä 
huonommin siin tapauksessa [jos luennot olisi 
nähnyt vaan kerran].” H5 
 
”Ja sit varsinki se, koska mä tiesin et nyt oli mahol-
lisuus tehä tällein koska muuten ei ois ollu […] nii 
mä halusin täst sellaset tosi hyvät muistiinpanot, 
joita mä voisin myöhemmin käyttää nii se oli var-
maa sellane motivaattori tässä.” H5 
 
”Mä koin ainaki tosi helpottavaks sen, että ne [lu-
ennot] oli siel Youtubessa et sit sä pystyit niiku rau-
hassa aina pausattaa ja sit kirjoittaa ja sit taas 
kuuntelee uudestaan et ymmärsit sä oikein ja 
muuta. Et se oli kyl tosi hyvä.” H7 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Luentotallenteiden ansiosta oli mahdol-
lista tehdä muistiinpanoja laadukkaammin 

”[…] Harrinki* luennointityyli oli tosi semmonen 
jotenki rauhoittava ja rohkaiseva ja semmonen 
selkee nii sitte se oli kiva et niit pysty kattoo uu-
destaan.” H1 
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”[…] ne [luennot] oli pätkitty niiku esimerkiks 15-
30 minuutin pätkiin, jossa oli niiku aina joku yks 
aihe, niin must tuntuu et se niiku helpotti tosi paljo 
sitä omaa jotenki keskittymistä, varsinki ku ne oli 
niiku vaikeita ne jutut.” H1 

 
”Mut siinä [kvanti 1] jotenki edettiin jotenki sillee 
että se ei niiku kuormittanu mun mielestä liikaa et 
niitä luentojakin tuli sillee tasaseen tahtiin että jo-
tenki se fiilis siitä että ei kuormittunu siitä että ei 
ollu liikaa kerralla. […] Et oli sellast niiku opiskeli-
jaystävällistä.” H4 
 
”Ne luennot käsitteli just niit tavallaa oleellisii asi-
oita. Ja sit ku ne oli vaan semmosii vartin pätkii nii 
sit tällanen perheellinenki ihminen pysty niitä 
päikkäreiden aikaan kuuntelemaan niin se oli tosi 
tosi hyvä.” H7 

 

 
 
 
 
 
Luennot olivat toteutettu miellyttävällä ta-
valla 

”Omii hermoja rauhotti siinä, että sai tehä sen 
[tentin] rauhassa kotona kun se oli semmonen 
niiku vähä niiku pelkäsin ja olin kuullu et se tentti 
on joku ihan kauhee.” H1 
 
”Mut et enemmän mul ois ollu paineita mennä 
sinne tenttii sinne luentosaliin.” H3 
 
”Mut siis niinku kyl mä nään niinku se oli melkein 
stressittömämpää olla himas ku pääs aina omalle 
koneelle ja aina omat failit täält avattiin niinku ja 
niinku näin.” H5 
 
”Oli se ehkä vähä outoo tehä se kotona mut toi-
saalt se oli iha kiva ettei ollu semmonen tietynlai-
nen niiku semmonen tenttistressi mitä mulle ai-
naki tulee usein just ennen ku oottaa et pääsee 
sinne saliin ja tulee sellanen paniikki et jotain kui-
tenkin unohtuu ja sit pitää hakee sieltä repusta.” 
H6 
 
”[…] ku sä meet sinne lähitenttiin niin sit sä luet, 
luet, luet, luet, sit sä oksennat kaiken siihen pape-
rille ja sit unohdat. Niin tota täs jotenkin ehkä jäi 
jopa mieleen niit asioit enemmän, ku sä tiesit et 
sul on ne materiaalit, sä voit palata niihin ja sitte 
sä saat tehä sen kotona. Ei oo sitä niiku stressaa-
vaa tenttiympäristöö siinä.” H7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oli rauhoittavampaa tehdä tentti kotona 
kuin tenttisalissa 

”No siis se oli ihan eri se tentti kun mä pystyin ite 
tekee ne muistiinpanot ja mulla oli oikeesti ne 
omat muistiinpanot niinku edessä […] Mut niinku 
emmä tiiä mikäköhän se laskutehtävä oli et siin oli 
joku keskihajonta ja jotku z-pisteet piti laskea tyy-
liin … mut niinku sitten taas periaatteessa et jos 
mul ei ois ollu niit muistiinpanoja mun edessä et 
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emmä ois muistanu et miten jotku z-pisteet laske-
taan.” H5 

 
”Mä koen et mä sain ehkä jopa paremmat arvosa-
nat, ku mitä mä olisin saanu lähiopetuksessa. Siin 
se oli ku siin tentis sai olla materiaalit esillä ja sä 
sait palata niihin materiaaleihin, niin se jotenki 
autto ainaki mua tosi paljon, et mä tiesin että mul 
on se tuki siellä.” H7 
 
”[…] no siis siinhän sit pysty selailla vähän samalla 
tentissä, et sehän nyt autto aika paljon, et ei siel 
jos olis ollu läsnä se tentti niin sit se olis ollu ihan 
täysin oman muistin varassa et sehän oli siinä ten-
tissä se helpottava tekijä ku sä pystyit samalla la-
taa jotain niitä ennakkomatksuja ja kattoo jotain 
muistiinpanoja.” H8 

 

 
 
Kurssimateriaaleja hyödynnettiin tentin ai-
kana 

*Nimi muutettu 
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LIITE 3. Pelkistettyjen ilmausten muodostuminen huonoista kokemuksista 

 
Alkuperäinen ilmaus Pelkistetty ilmaus 

”Lähiopetukses ois ollu huomattavasti helpompi. 
Ois voinu kysyä vaik opettajalta miten tää menee 
eikä odottaa viikkoa. […] Et mä lähetin sille opet-
tajalle jotain kysymyksiä, mut se vastaus ei ollu 
nii selkeä et oli niin vaikea kysyä ja myös  
tulkita niit vastauksia täysin, että olenko nytten 
ymmärtänyt oikein. Et jos sä nyt olet siinä hänen 
kanssaan vierekkäin ja voit osoittaa vaikka tie-
dostosta jotain kohtaa ja kysyä onks tämä se ja 
mitä tämä tarkoittaa ja esittää tarkentavia kysy-
myksiä siinä hetkessä, niin se on se missä se ym-
märrys rakentuu paremmin. ” H2 

 
”No kyl ne ryhmätunnit ois ollu kiva olla [lähiope-
tuksena]. Mä tykkäsin siitä, et siin pysty helpom-
min kysellä ja tällee et niiku ja sit tykkäsin siitä et 
välillä tuntu kun teki ryhmätehtävää nii tuntu et 
olis ihanaa et ois voinu kysyä sillon ku tulee kysy-
mys tai jotenki.” H4 
 
”Siinä [nauhoitetussa luennossa] on tietenki se, 
että sitte jos …jos on jotain kysyttävää niinku 
vaikka luennoitsijalta, niin eihän sulla oo siinä mi-
tään mahdollisuuksii niinku et jos siel puhutaan 
jostain Cronbachin alfasta, ja sä oot et mikä hel-
vetti tää on nii et sä voi Harrilta* oikein kysyy et 
mikä toi oikein on.” H5 

 
”Tietty siin sit vähän muuttu se et ihmiset ei ehk 
kyselly niin paljon kysymyksii tai semmosii tar-
kentavii esimerkkei mitä ehkä niiku lähioptetuk-
ses ois tullu. Et mitä mä oon ite huomannu et 
aika moni viissii niiku jotenki vähän niiku pelkää 
jossain zoomis alkaa kysymää tai… no pelkää on 
ehkä vähä liian radikaali sana. Mut et tulee vähä 
semmonen et ei niiku viitti tai uskalla tai muuta. 
Nii se ehkä niiku… emmä tiiä voiks sen periaat-
tees rinnastaa et laatu kärsii, et ei ehkä…jos ei ite 
uskaltanu kysyy tai sit jos joku oiski kysyny jotain 
tosi avaavaa, niin siitä ois voinu olla tietty hyö-
tyy.” H6 

 
”No ehkä siin oli vaikeempi sit kysellä ku lähiope-
tuksessa ku sit saatto olla ain jotai teknistä häik-
kää. Mulla esimerkiksi oli niin että ei oikeen se 
Zoomi toiminu, et jos mä aloin puhuu nii nii sitte 
muut ei kuullu sitä mun puhetta nii emmä sitte 
paljon puhunu. Nii jos ois ollu lähiopetusta nii sit 
ois ollu helpompi kysellä aina sillee spontaanisti 
kaikkee mitä mieleen tulee. Et se rajoitti vähän 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Etäopetuksessa oli paljon haastavampaa ky-
syä tarkentavia kysymyksiä 
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sillee sitä keskusteluu et se oli paljon opettajajoh-
toisempaa se opiskelu.” H8 
 

”Mutta ehkä niiku jotenki sillee itteensä saattaa 
kyl välillä olla vähän vaikeempi välillä motivoida. 
[…] Mut et sit, jotenki sitä on aina sit saanu it-
tensä tekemään, mut ehkä mul tietyl taval on 
niiku semmonen vähä motivaatio nyt niiku kär-
siny kokonaiskuvassa kun ajattelee.” H1 

 
”[…] joskus on vaikee niin motivoitua täällä ko-
tona aamulla innokkaasti, että sellasena aamuna 
mä oisin [normaalitilanteessa] lähteny keskus-
taan vaikka lukemaan.” H2 
 
”[…] välillä tuntuu et sitä motivaatiota joutuu 
vähä kaivaa, että saa tehtyy.” H4 
 
”[…] mun [pien]ryhmän motivaatio oli vähän hu-
kassa siinä kohtaa et mul oli yksinään niinku mo-
tivaatiota, mut se ei vielä mun mielest ollu niinku 
niin kantava voima et mä oisin ite voinu saada 
siit vitosen siit ryhmätyöstäki et et tota sitten luu-
len, että tota niinku toi koronatilanne kyl niinku 
vaikutti sillein tosi negatiivisesti siihen et tyylin et 
miten noit ryhmätyötilanteit oltiin niinku hoi-
dettu.” H5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Etänä työskentely on aiheuttanut motivointi-
haasteita 

” Siis se pelkästään ryhmän sisäinen työskentely 

niin se oli tosi paljon vaikeempaa sillain etänä. 
[…] Oli vaikeempi niinkun esittää niitä mielipiteitä 
siinä [pien]ryhmässä. […] Et se [pien]ryhmätyös-
kentely oli hirveen rasittavaa just sen takii et oli 
sellanen tunne et ne muut ei ymmärrä, et ne ei 
usko sua.” H2 
 
”[…] mullakaa ei ollu nettikameraa siihen aikaan, 
niin mistä helvetistä mä tavallaan tiesin et mitä 
ne [pienryhmäläiset] tekee siellä ku sillä välillä ku 
mä teen täs oikeesti hommii ja sit jos kukaan ei 
niinku vaik puhu ja niinku…et mikä se niinku mei-
ninki on.” H5 
 
”Mut sit siin [ryhmätyössä] oli se haaste vaan et 
jos tuli jotai teknisii ongelmii niiku mul oli useem-
mas ryhmätyös…tuli semmonen olo et mä olin 
vapaaliitäjänä siel ku mä en voinu osallistuu sii-
hen keskustelluun ku oli niin huono netti. Ja sit 
aina jos mä koitin puhuu nii se sotki sen keskuste-
lun ihan täysin ku se tuli aina silleen minuutia 
liian myöhään ja jotenkin hidastetusti […] et sit se 
oli viel enemmän semmosta et vaan pari tyyppii 
voi olla äänessä. Et on vaikeempi saada koko 
ryhmä siihen mukaan.” H8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pienryhmätyöskentelyssä koettiin vuorovai-
kutuksellisia haasteita etätyöskentelyn takia 

”[…] huomaan ettei se [opiskelu] tunnu nii mie-
lekkäältä ehkä sitte ku ei oo sellasta jotenki.. ei 
pääse pallottelee muiden kanssa ja ehk just se 
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ettei pääse kuulemaan muiden ajatuksia. Et sitä 
on jotenki koko ajan niin oman päänsä sisällä, et 
se on jo vähä niiku, alkaa kyllästyttää oma 
seura.” H1 
 
”Ois ehkä kaivannu ryhmopetukseen niiku muita 
lähelle.” H4 
 
”[…] kvanti ykkösessä ei ollu mitään tälläst [break 
out roomia] et siin piti ite olla aktiivinen, jos halus 
kenenkään kans olla yhteyksissä.” H5 

 

 
 
Kurssin aikana olisi kaivannut yhteyttä mui-
hin ihmisiin 

”No mun mielestä mä oon vähän tehottomampi 
etäopetuksessa. Että se syy on varmasti ainaki se, 
että mä en oo ollu yhtään kirjastossa lukemassa. 
Ja sitten ku mä luen täällä kotona ja on näitä lap-
sia tässä ja pitää tehdä ruokaa ja pestä pyykkiä 
nii ne työt on tässä vieressä ja on vaikeempi kes-
kittyä niin hyvin.” H2 

 
”Mut kyl mul on ikävä sinne lähiopetukseen. Kes-
kittyy paljon paremmin ja sit kuitenki ku pitäis sii-
vota ja pitäis tehä toiki ja mitäs laittais ruoaks nii 
jää tavallaa pois siel luentosalis sitte et sit on 
vaan se ja voi keskittyy siihen luentoon.” H7 

 
”Et jotenki se vaan vaikutti ku ei nähny enää siin 
ryhmässä ja ei ikinä käyny siel koulus konkreetti-
sesti, nii sit koulu on jotenki nii helppo unohtaa 
vaik ei ollu mitää muutakaan tehtävää ku on ollu 
vaan kotona. Nii silti se jotenki oli vaikeeta pitää 
siit opiskelurytmistä kiinni.” H8 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oli tehottomampaa opiskella kotona 

”[…]kaikkien piti lataa se SPSS omalla koneelle ku 
kukaa ei tietenkää päässy yliopiston koneille nii 
sit osalla ei toiminu kunnolla ja osa ei saanu sitä 
ladattuu nii sit se oli vähä sillee että kenellä nyt 
[pien]ryhmästä sattu se SPSS koneella toimi-
maan, nii se sitten teki ne kaikki tota testit sille 
aineistolle ja sitte sä vaan jaoit sit sun ruutua ja 
toivoit et muut pystyy seuraa mukana.” H7 

 
”Mut mä en saanu sitä [SPSS -ohjelmaa] ollen-
kaan mun koneelle ku tähän ei oo mahdollista la-
data mitään ohjelmii. […] ku se meijän ryhmä-
työn opettaja opetti meille sitä SPSS:ää ja sit ku 
mul ei ollu sitä omassa koneessa nii mä aattelin 
et mä en saa sitä niiku et mä en ymmärrä sitä 
kunnolla - oli vaikee sisäistää juttuja. ” H8 

 
 
 
 
 
 
Haasteita ladata SPSS -ohjelma koneelle 

*Nimi muutettu 

 


