
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luokanopettajaopiskelijoiden kokemuksia etäopin-

noista 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helsingin yliopisto 

Kasvatustieteiden maisteriohjelma 

Luokanopettajan opintosuunta 

Pro gradu -tutkielma 30 op 

Kasvatustiede  

Maaliskuu 2022 

Juuso Vuorinen 

 

Ohjaaja: Seija Kairavuori 



 
Tiedekunta - Fakultet - Faculty 

Kasvatustieteellinen tiedekunta, Kasvatustieteiden maisteriohjelma 

Tekijä - Författare - Author 

Juuso Vuorinen 

Työn nimi - Arbetets titel 

Luokanopettajaopiskelijoiden kokemuksia etäopinnoista 

Oppiaine - Läroämne - Subject 

Kasvatustiede 

Työn laji/ Ohjaaja - Arbetets art/Handledare - Level/Instructor 

Pro gradu -tutkielma / Seija Kairavuori 

Aika - Datum - Month and year 

Maaliskuu 2022 

Sivumäärä - Sidoantal - Number of 

pages 

68 s + 1 liite 

Tiivistelmä - Referat - Abstract 
 
Tavoitteet. Koronaviruspandemia on pakottanut eri tasoiset oppilaitokset implementoimaan etäopetuk-
sen osaksi päivittäistä koulunkäyntiä. Ennen pandemiaa etäopintoja valittiin usein omasta tahdosta, 
sillä niiden toivottiin helpottavan opiskelijan arkea ja opintojen suunnittelua. Tutkielman tavoitteena 
on selvittää, miten luokanopettajaopiskelijat kokevat etäopinnot. Tutkielman pohjalta pyritään selvit-
tämään, millaiset etäopintoihin liittyvät asiat näyttäytyvät positiivisina tai negatiivisina luokanopetta-
jaopiskelijoille. Tällaisia tuloksia voidaan hyödyntää tulevaisuudessa esimerkiksi luokanopettajaopis-
kelijoiden koulutuksen suunnittelussa. Tutkielman teoreettinen viitekehys pohjautuu konstruktivisti-
seen oppimiskäsitykseen. 
 
Menetelmät. Tutkielman aineisto on kerätty puolistrukturoiduilla teemahaastatteluilla. Haastatteluihin 
osallistui kuusi luokanopettajaopiskelijaa Helsingin yliopistosta. Haastatelluilla oli kokemusta sekä lä-
hiopetuksesta että etäopetuksesta. Haastattelut videoitiin ja litteroitiin. Haastatteluista kerätty data ana-
lysoitiin teoriaohjaavaa sisällönanalyysia hyödyntäen.  
 
Tulokset ja johtopäätökset. Haastatteluiden tuloksia tarkasteltiin suhteessa aiempiin etäopintoja tutki-
neisiin tutkimuksiin. Tutkielmassa havaittiin, että luokanopettajaopiskelijat kokivat etäopinnot hyvin 
eri tavoin. Etäopintojen koettiin vaativan paljon itsekuria ja itseohjautuvuutta. Vuorovaikutus ja pa-
lautteen määrä koettiin pääosin vähäisenä, ja niiden laadun koettiin heikentyneen etäopinnoissa. Etä-
opintojen runsas autonomisuus koettiin sekä positiivisena ja vapautta lisäävänä toimintana että samalla 
oppimisen haasteita ja epämielekkyyttä lisäävänä toimintana. Etäopintojen ohjeistus ja organisointi 
vaikuttivat siihen, kuinka myönteisenä etäopinnot koettiin. Etäopinnot vaikuttivat ryhmätyöskentely-
taitojen kehittymiseen sekä myönteisesti että kielteisesti. Opiskeluympäristöllä oli merkitystä etäopin-
tojen mielekkyyteen, sillä osa tutkimukseen osallistuneista halusi opiskella yliopiston tiloissa, kun taas 
osa halusi opiskella kotona. Tutkielman tulokset olivat pääosin samansuuntaisia aiempien etäopintoja 
tutkineiden tutkimusten kanssa. 
 

Avainsanat - Nyckelord 

Luokanopettajaopiskelija, etäopinnot 
Säilytyspaikka - Förvaringsställe - Where deposited 

Helsingin yliopiston kirjasto – Helda / E-thesis (opinnäytteet) 

Muita tietoja - Övriga uppgifter - Additional information 

 



 
Tiedekunta - Fakultet - Faculty 

Faculty of Educational Studies 

Tekijä - Författare - Author 

Juuso Vuorinen 

Title 

Class teacher students’ experiences of remote studies 

Oppiaine - Läroämne - Subject 

Educational studies 

Työn laji/ Ohjaaja - Arbetets art/Handledare - Level/Instructor 

Master’s Thesis / Seija Kairavuori 

Aika - Datum - Month and year 

March 2022 

Sivumäärä - Sidoantal - Number of 

pages 

68 pp. + 1 appendices 

Tiivistelmä - Referat - Abstract 

 
Aim of the study. The coronavirus pandemic has forced different learning institutions to implement 
remote studies as part of their daily routines. Before the pandemic, remote studies were mainly chosen 
to ease students’ everyday life and planning of the studies. This study aims to find out how class teacher 
students experience remote studies. The study focuses on observing which aspects of remote studies 
the class teacher students feel negatively or positively about. These results may be useful in the future 
when class teacher studies are being planned. The theoretical framework of this study is based on a 
constructivist concept of learning. 
 
Methods. The data of this study was gathered by semi-structured theme interviews. Six class teacher 
students participated in these interviews. The interviewed students had experiences of both the tradi-
tional studies and the remote studies. The interviews were recorded and transcribed. The gathered data 
was analyzed by using the theory-based content analysis. 
 
Results and conclusions. The results of the interviews were examined in relation to previous studies 
about remote studies. This research found out that the class teacher students experienced remote studies 
very differently. The students felt that remote studies required a lot of self-discipline and self-control. 
Due to remote studies the amount of interaction and feedback was mainly experienced as too little, and 
the quality of interaction and feedback as weakened. The abundance of autonomy of remote studies 
was seen both as a positive and freedom-increasing activity and, at the same time, as an activity that 
increases the challenges and unpleasantness of learning. Remote studies had a positive and negative 
effect on the development of teamwork skills. The learning environment was found to be an important 
factor of pleasantness of remote studies. Some participants wanted to study at the university, while 
some wanted to study at home. The results of this study were mainly in line with previous studies about 
remote studies. 
 

Keywords 

Class teacher student, remote studies 
Säilytyspaikka - Förvaringsställe - Where deposited 

Helsinki University Library – Helda / E-thesis (theses) 
Muita tietoja - Övriga uppgifter - Additional information 

 



 

 

Sisällys 

 

1 JOHDANTO ......................................................................................................................... 1 

2 TUTKIELMASSA KÄYTETTÄVÄ KÄSITTEISTÖ ......................................................... 5 

2.1 Teknologia ...................................................................................................................... 5 

2.2 Etäopinnot ...................................................................................................................... 6 

2.2.1 Etäopintojen eri muodot ..................................................................................... 7 

2.3 Konstruktivistinen oppimiskäsitys ................................................................................. 9 

2.3.1 Kognitiivinen konstruktivismi oppimiskäsityksenä.......................................... 10 

2.3.2 Sosiaalinen konstruktivismi oppimiskäsityksenä ............................................. 10 

2.3.3 Lähikehityksen vyöhyke ja kollaboratiivinen oppimisen malli ........................ 11 

3 KORKEAKOULUOPISKELIJOIDEN KOKEMUKSIA ETÄOPINNOISTA ................. 13 

3.1 Autonomisuuden, aika- ja paikkarajoitteiden sekä oppimisympäristön vaikutukset 
etäopintoihin .............................................................................................................. 13 

3.2 Opetusmetodit ja työskentelytavat vaikutus etäopinnoissa .......................................... 14 

3.3 Ryhmätyöskentelytaidot ............................................................................................... 15 

3.4 Vuorovaikutus ja palautteen saaminen ......................................................................... 16 

3.5 Palaute etäopinnoissa ................................................................................................... 17 

3.6 Itseohjautuvuus ja itsekuri ............................................................................................ 18 

3.7 Tottumattomuus teknologian käyttämiseen .................................................................. 19 

3.8 Organisointi ja ohjeistus ............................................................................................... 19 

3.9 Lyhyt yhteenveto aiempien tutkimuksien tuloksista .................................................... 20 

4 TUTKIMUSTEHTÄVÄ JA TUTKIMUSKYSYMYKSET .............................................. 23 

5 TUTKIELMAN TOTEUTUS ............................................................................................ 24 

5.1 Haastattelut aineistonhankintamenetelmänä ................................................................ 24 

5.2 Haastateltavat ja haastattelut ........................................................................................ 25 

5.3 Aineiston analysointi .................................................................................................... 27 

6 TUTKIMUSTULOKSET JA NIIDEN TULKINTAA ...................................................... 28 

6.1 Etäopintojen autonomia sekä aika- ja paikkarajoitteiden sitoutumattomuus ............... 28 

6.1.1 Etäopintojen autonomisuus ............................................................................... 28 

6.1.2 Aika- ja paikkarajoitteet etäopinnoissa ............................................................. 30 

6.2 Etäopintojen opetus- ja opiskelumenetelmät ................................................................ 31 

6.2.1 Opettajan rooli ja etäopinnoissa käytettävät opetusmetodit ............................. 32 



 

6.2.2 Taito- ja taideaineet etäopinnoissa .................................................................... 33 

6.3 Ryhmätyöskentelytaidot ............................................................................................... 35 

6.3.1 Ryhmätyöskentelytaitojen kehittymisen haasteet etäopinnoissa ...................... 36 

6.3.2 Ryhmätyöskentelytaitojen kehittyminen etäopinnoissa .................................... 37 

6.3.3 Ryhmätyöskentelyn luonteen muuttuminen etäopinnoissa ............................... 39 

6.4 Vuorovaikutus ja palaute .............................................................................................. 40 

6.4.1 Palautteen ja vuorovaikutuksen määrä etäopinnoissa ....................................... 40 

6.4.2 Palautteen ja vuorovaikutuksen laatu etäopinnoissa ......................................... 42 

6.5 Itseohjautuvuus ja itsekuri ............................................................................................ 47 

6.5.1 Itsekurin ja itseohjautuvuuden rooli etäopinnoissa ........................................... 48 

6.5.2 Struktuurin merkitys etäopinnoissa .................................................................. 49 

6.6 Etäopintojen organisointi ja ohjeistus .......................................................................... 50 

6.6.1 Organisoinnin ja ohjeistuksen rooli etäopinnoissa ........................................... 51 

6.6.2 Viestintäkanavien hyödyntäminen etäopinnoissa ............................................. 52 

6.6.3 Emotionaalinen tuki etäopinnoissa ................................................................... 53 

6.7 Opiskelupaikan vaikutus opintoihin ............................................................................. 55 

6.7.1 Koti oppimisympäristönä.................................................................................. 55 

6.7.2 Opiskeluympäristön sosiaalisen paineen merkitys ........................................... 57 

6.8 Teknologiataidot ........................................................................................................... 57 

6.8.1 Omien teknologiataitojen riittävyys etäopinnoissa ........................................... 58 

6.8.2 Muiden teknologiataidot etäopinnoissa ............................................................ 58 

6.9 Yhteenveto ................................................................................................................... 59 

7 LUOTETTAVUUS ............................................................................................................ 62 

8 POHDINTAA ..................................................................................................................... 64 

8.1 Vastauksia tutkimuskysymyksiin ................................................................................. 64 

8.2 Tuloksien pohdintaa ..................................................................................................... 65 

8.3 Tämän tutkielman merkityksen pohdintaa ................................................................... 67 

8.4 Jatkotutkimusaiheet ...................................................................................................... 67 

LÄHTEET ................................................................................................................................... 69 

LIITTEET ................................................................................................................................... 75 



 

KUVIOT 

 

Kuvio 1 Etäopintojen havaitut hyödyt korkeakouluopiskelijalle. ............................................... 21 

Kuvio 2. Etäopintojen havaitut haitat korkeakouluopiskelijalle. ................................................ 22 



 
 

1 Johdanto 

 

Elämme maailmassa, jonka teknologinen kehittyminen on erittäin nopeaa ja väistämä-

töntä (Patel, 2013, 1). Tuuran ja Cetintas (2019, 122) esittävät teoksessaan, että teknolo-

giset innovaatiot ovat levittäytyneet jo kaikkiin elämän osa-alueisiin. Arkisiin asioihin 

pyritään etsimään ratkaisuja teknologisten innovaatioiden avulla. Koulutus- ja työmaail-

man ammattilaiset hyödyntävät yhä enenevissä määrin teknologisia ratkaisuja päivittäi-

sessä toiminnassaan, sillä teknologia mahdollistaa uudenlaisten toimintatapojen kehittä-

mistä ja adaptointia. Toisaalta jatkuvasti muuttuva teknologia ja sen adaptointi voivat 

nostaa esille myös uudenlaisia haasteita toiminnassamme. Tällaisia haasteita voi olla esi-

merkiksi julkisten palveluiden digitalisointiin liittyvät pulmat (Palomäki, 2020, 180). 

Useat työnantajat ovat pyrkineet hyödyntämään teknologiaa luomalla muun muassa eri-

laisia etätyöskentelymahdollisuuksia, jotta osaava työvoima hakeutuisi työskentelemään 

heidän yhtiöihinsä. Kotavaara, Lehtonen, Alasalmi, Huovari ja Kotavaara (2020, 69, 72) 

esittävät artikkelissaan, että etätyöskentelymahdollisuudet parantavat muun muassa työn-

tekijän vapaa-ajan elämää sekä ihmissuhde-elämää. Etätyöskentelymahdollisuuksia on 

haluttu kehittää myös niiden tuomien taloudellisten intressien vuoksi (Sagheb-Tehrani, 

2011, 42).  

Työmaailman muuttuessa yhä teknologisemmaksi, on luontevaa ja tarkoituksenmukaista, 

että myös koulutusta pyritään muokkaamaan sellaiseksi, että se kykenee vastaamaan työ-

maailmaan erilaisiin muuttuviin tarpeisiin (Brown, Brock, & Závodská, 2019, 87). Näihin 

muutostarpeisiin voidaan pyrkiä reagoimaan lisäämällä entistä enemmän etäopetuksen 

tarjontaa traditionaalisen lähiopetuksen rinnalle. Osassa Yhdysvaltoja etäopinnot on 

nähty erittäin keskeisessä roolissa, mistä kertovat muun muassa Matugan (2009) sekä 

Vain ja Sosulskin (2011) maininnat etäopintojen tärkeydestä.  

Matuga (2009, 4) toteaa artikkelissaan, että muun muassa Yhdysvalloissa Michiganin 

osavaltio on asettanut toisen asteen opiskelijoilleen valmistumisehdoksi vähintään yhden 

pakollisen etäkurssin. Tällainen koulutuspoliittinen määräys etäopintojen implementoin-

nista osaksi virallista tutkintorakennetta osoittaa sen, että korkeakoulujen ja niiden opis-

kelijoiden nähdään potentiaalisesti saavuttavan jonkinasteista hyötyä tällaisista järjeste-

lyistä. Vain ja Sosulskin (2011, 13) mukaan Yhdysvaltojen opetusministeriö on vuonna 

2009 antanut lausunnon, jossa todetaan, että opiskelijat, jotka opiskelevat osan tai koko 
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tutkintonsa etäopiskellen, menestyvät paremmin kuin sellaiset opiskelijat, jotka hyödyn-

tävät ainoastaan traditionaalista lähiopetusta. Monet korkeakoulut ovat myös havainneet, 

että yhdistelemällä traditionaalisia lähiopetusmetodeja ja etäopetusta, voidaan luoda opis-

kelijoille mielekkäitä ja moniulotteisia oppimisympäristöjä (Cleveland-Innes & Garrsion, 

2010, 21; Barclay, Donalds & Osei-Bryson, 2018, 585), mikä on osaltaan vauhdittanut 

etäopetusmenetelmien kehittymistä ja käyttöönottoa globaalisti. 

Etäopintoja pidetään usein lähiopintojen vastakappaleena. Sillä ei kuitenkaan pyritä syr-

jäyttämään perinteisiä lähiopintoja, vaan tuomaan vaihtoehtoisia koulutusmahdollisuuk-

sia ja täydentämään lähiopintoja (Barclay, ym., 2018, 582; Gerasimova, Melamud, Tu-

taeva, Romanova & Zhenova, 2018, 175). Etäopintojen on nähty myös mahdollistavan 

erilaisissa elämäntilanteissa olevien opiskelijoiden osallistumista koulutukseen. Sbaffi ja 

Bennett (2019, 612) nostavat tutkimuksessaan esille tärkeän havainnon muun muassa 

työssäkäyvän opiskelijan laajentuneista mahdollisuuksista osallistua opetukseen etänä. 

Eri elämäntilanteissa olevien opiskelijoiden huomioiminen lisää tasa-arvoisia oppimis- ja 

koulutusmahdollisuuksia yksilöiden välillä (Kaysi, 2018, 2).  

Lisäksi Aldholay, Isaac, Abdullah, Abdulsalam ja Al-Shibami (2018, 286) esittävät, että 

etäopinnoilla voidaan myös kaventaa sukupuolien välistä epätasa-arvoa korkeakouluopis-

kelussa, etenkin sellaisilla alueilla, joissa kärsitään sodista tai muista tavanomaista elämää 

haittaavista kriiseistä. Korkeakoulujen järjestämät etäopinnot vaativat usein kuitenkin 

riittävän tehokasta ja etäopetukseen soveltuvaa teknologiaa, kuten tietokoneita, tabletteja 

ja riittävän vakaata internetyhteyttä. Nämä voivat tuntua suomalaisen teknologiayhteis-

kunnan jäsenenä hyvin arkisilta asioilta, mutta kun tarkastellaan nimenomaan globaalia 

tilannetta esimerkiksi internetyhteyden kohdalta, voidaan havaita, että noin puolet maail-

man väestöstä on yhä sellaisessa asemassa, että heillä ei ole mahdollisuutta hyödyntää 

internettiä päivittäin, ja että noin 30 prosenttia koko maailman väestöstä ei ole koskaan 

käyttänyt internettiä (Unesco, 2019; YK, 2021). Tällaisten tilastojen valossa on perustel-

tua argumentoida, että ihmiskunnan pitää ratkaista todella monta muuta ongelmaa ennen 

kuin voidaan pohtia globaalimpaa etäkoulutusmallia, jonka kattavuus saavuttaisi jokaisen 

korkeakouluopinnoista haaveilevan ihmisen. Tämä tutkielma keskittyy länsimaiseen kon-

tekstiin, mutta mielestäni on tärkeää kyetä tunnistamaan myös ilmiön globaalit vaihtelut 

ja rinnakkaiset reaalitodellisuudet. 
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Tutkielman aiheeksi valittiin luokanopettajaopiskelijoiden kokemukset etäopinnoista. 

Etäopinnot ovat tulleet minulle arkipäiväiseksi ilmiöksi omissa yliopistotasoisissa luo-

kanopettajaopinnoissani. Useat käymäni keskustelut opiskelijakollegoideni kanssa ovat 

nostaneet aiheen herättämiä vaihtelevia tunnelatauksia esille, jonka vuoksi aiheen tutki-

minen on minulle luontainen valinta. Olen monien vertaiskeskusteluitteni pohjalta ha-

vainnut, että etäopinnot näyttäisivät jakavan opiskelijoita hyvinkin dikotomisesti joko sel-

laisiin, joille etäopinnot soveltuvat erinomaisesti tai sellaisiin, joille etäopinnot eivät so-

vellu monella tapaa kovin hyvin. Tämän arkisen havainnon käynnistämän kipinän vuoksi 

halusin paneutua tarkemmin tähän ilmiöön. Halusin pohtia tämän tutkielmani avulla, 

voiko tällaisessa arkisessa havainnossa olla totuutta vai asettuuko se ainoastaan omaksi 

subjektiiviseksi havainnokseni, jolle ei voida löytää tieteellisen tutkimuksen menetelmin 

sitä tukevaa konfirmaatiota. On myös mainittava, että kiinnostukseni etäopiskeluun ja -

opetukseen ei ole syntynyt puhtaasti nykyisen pandemiatilanteen vuoksi, vaan olen pitä-

nyt sitä kiinnostavana ilmiönä jo aikaisemmin. Nykyinen maailmantilanne kenties antoi 

kuitenkin tarvitsemani sysäyksen aiheen valitsemisprosessissa. 

Lisäksi on mielestäni erittäin merkittävää tutkia ja tuoda esiin korkeakouluopiskelijoiden 

– tämän tutkielman tapauksessa luokanopettajaopiskelijoiden – kokemuksia etäopin-

noista, sillä yhteiskunnallinen koulutuspoliittinen keskustelu on koronapandemian aikana 

keskittynyt käsittelemään pääosin oppivelvollisuuden piirissä tapahtuvia opintoja, kuten 

peruskoulua tai toisen asteen opintoja. Yksittäisiä ja melko satunnaisia uutisointeja (ks. 

esim. Härkönen, 2021; Rantala, 2021) lukuun ottamatta, kovinkaan laajan mittakaavan 

uutisointia ei aiheesta ole esiintynyt, mikä on ollut mielestäni hieman omituista, koska 

korkeakouluopiskelijoita on Tilastokeskuksen (2021) raportin mukaan ollut Suomessa 

vuonna 2020 jopa yli 300 000. Jos kolmannes miljoona kansalaista on jonkinlaisen uuden 

haasteen edessä, voisi sen kuvitella näkyvän kenties vielä merkittävämmin uutisjulkai-

suissa, vaikka on tietenkin asianmukaista myös mainita, että yhteiskunnan kriisiajat ovat 

luonnollisesti aiheuttaneet myös paljon muitakin hyvin tärkeitä uutisoitavia aiheita.  

Aiheen koetun omakohtaisuuden lisäksi se on valittu etenkin sen ajankohtaisuuden 

vuoksi. Maailmanlaajuisesti vallitsevan COVID-19 pandemiatilanteen vuoksi opetus on 

siirtynyt lähes kaikkialla maailmassa – hieman äkillisestikin – hyödyntämään etäopinto-

jen keinoja laajemmin, vaikka varsinaisia koulutuksellisia valmiuksia tai osaamista ei 

välttämättä sellaiseen ollut (Baber, 2020, 286; Dobrilă, 2020, 134; Sălceanu, 2020, 104; 
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Petillion & McNeil, 2020, 2486; Shin & Hickey, 2021, 973–974; Rad, Otaki, Bagain, 

Zary & Al-Halabi, 2021, 2). Pandemiatilanteen jatkuvuudesta on olemassa ainoastaan 

epävarmoja asiantuntija-arvioita, mutta on erittäin todennäköistä, että tilanne jatkuu mää-

rittelemättömän ajanjakson verran (ks. esim. WHO, 2021).  

Ana ja kollegat (2020, 16) esittävät, että pandemiatilanne muodostaa opiskelijoille ja 

opettajille haasteita soveltuvien etätyöskentelytapojen valitsemisessa ja mielekkään etä-

opetuksen järjestämisessä. Toisaalta voidaan ajatella, että tämä luo instituutioille, opetta-

jille ja opiskelijoille uniikin mahdollisuuden oppia ja kehittää erilaisia lähestymistapoja 

koulutukseen, sen erilaisiin toteuttamismalleihin sekä syventää opetusalan sisäistä yhteis-

työtä (Lytovchenko & Voronina, 2020, 71). Biasutti (2011, 1865) toteaa artikkelissaan, 

että etäopintojen didaktisia aspekteja on alettu tutkimaan enemmän 2010-luvun aikana, 

kun aiemmin tutkimukset ovat painottuneet pääosin etäopiskelun taloudellisiin ja tekno-

logisiin dimensioihin. 

Maailmanlaajuinen koronapandemiatilanne on kaikesta sen tuomasta negatiivisesta taa-

kastaan huolimatta kiihdyttänyt etäopintojen implementointia kaikkiin koulutusasteisiin, 

jolloin on perusteltua esittää, että sen negatiivisten aspektien rinnalla voidaan havaita 

mahdollisuuksia kehittää etäopintojen toimintoja siten, että ne voisivat olla myöhemmin-

kin potentiaalisia vaihtoehtoja järjestää opetusta esimerkiksi korkeakouluissa (Aristeidou 

& Cross, 2021, 263). Tämän vuoksi etäopintoja on erittäin tärkeää ja hyödyllistä tutkia 

eri näkökulmista.  
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2 Tutkielmassa käytettävä käsitteistö 

 

Tässä kappaleessa esitellään tämän tutkielman kannalta keskeisimmät käsitteet, jotka ovat 

teknologia, etäopinnot ja sen erilaiset muodot sekä konstruktivismi ja sen erilaiset suun-

taukset. Näiden käsitteiden merkityksien yhdenmukainen ymmärtäminen on erittäin tär-

keässä asemassa, jotta tehdyn tutkimuksen tuloksia voidaan tarkastella mielekkäällä ta-

valla. Tieteellinen tutkimus perustuu jatkuvalle keskustelevalle vuorovaikutuskulttuu-

rille, minkä vuoksi on tärkeää tarjota riittävä ja soveltuva määritelmä kullekin käsitteelle. 

Minkäänlaista debatointia ei ole mielekästä toteuttaa ilman selkeitä raameja, kontekstia 

tai yhteistä konsensusta siitä, mitä keskustelulla pyritään saavuttamaan, ja mitä käytettä-

vällä terminologialla pyritään ilmaisemaan (Metsämuuronen, 2011, 50).  

 

2.1 Teknologia 

 

Teknologiasta on muodostunut arkinen käsite ja se liitetään usein etenkin länsimaiseen 

moderniin elämäntapaan (Marres, 2012, 16; Mähkä, 2020, 3–4). Teknologian määrittely 

ei kuitenkaan ole järin yksinkertainen asia, vaan se on yllättävän moniulotteinen. Käsi-

tettä hyödynnetään tässä tutkielmassa useissa eri paikoissa, sillä se liittyy olennaisesti 

etäopiskelumenetelmiin, joten sen selkeärajainen määritteleminen on tutkimuksen ym-

märrettävyyden kannalta merkityksellistä. Seuraavaksi käsite ”teknologia” tullaan mää-

rittelemään siten, että se tukee tämän tutkielman lähtökohtia ja ymmärtämistä. Tämän 

lisäksi pyritään tekemään eroavaisuus käsitteen ”tekniikka” kanssa, jotta näiden käsittei-

den kesken ei muodostu keskenään risteäviä ajatuspolkuja. 

 

On kuitenkin aloitettavalla sanomalla, että teknologian ja tekniikan välille on hankala 

tehdä täysin selkeää terminologista erottelua, sillä ne ovat osin sisäkkäisiä termejä. Tästä 

osoituksena toimikoon Marcinkon ja Heticon (2007) informatiivinen teos, joka käsittelee 

tuhansia teknologiaan ja tekniikkaan liittyviä termejä. Teos on julkaistu vuonna 2007, 

joten termistöä on todennäköisesti tullut melko paljon enemmän arki- ja ammattikäyttöön 

sen julkaisuajankohdan ja tämän tutkielman tekohetken välillä. Jos määriteltävän käsit-

teen alle kuuluu tuhansia alasanoja ja -käsityksiä, voidaan sitä perustellusti pitää hyvin 

multidimensionaalisena ja inklusiivisena käsitteenä, jota voidaan tarpeen tullen taivuttaa 
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kuhunkin tutkimusasetelmaan sopivaksi. Marcinkon ja Heticon (2007) teos kuitenkin tar-

joaa erinomaisen katsauksen siihen, kuinka laajasta aiheesta on kyse.  

 

Kotimaisten kielten keskus (2020) määrittelee hakukoneessaan teknologian pitkälle ke-

hittyneeksi tekniikaksi ja sen sovelluksiksi, jotka voidaan nähdä laajoina kokonaisuuk-

sina. Etäopiskelua ja -opetusta hyödyttäviä teknologisia laitteita ovat esimerkiksi tieto-

kone ja älypuhelin, joiden avulla opiskelija voi katsoa opetusvideoita, kuunnella opetuk-

sesta laadittuja tallenteita tai osallistua reaaliaikaisesti etäopintoihin (ks. esim. Turan & 

Cetintas, 2020). Tässä tutkielmassa teknologialla tarkoitetaan nimenomaan sähköisiä jär-

jestelmiä ja laitteita, joita voidaan hyödyntää etäopetuksen ja -opiskelun järjestämisessä. 

Rosenberg ja Sailors (2021, 5) esittävät, että teknologialla voidaan käsittää erilaiset ih-

misten luomat keinot, joita hyödynnetään ihmiskunnan tavoitteiden ja intressien saavut-

tamiseksi. 

 

Tekniikalla voidaan vuorostaan viitata sekä aiemmin mainittuihin opetusta hyödyttäviin 

sähköisiin laitteisiin ja järjestelmiin että myös fyysisiin inhimillisiin toimintoihin, kuten 

työskentelytekniikkaan tai oppimistekniikkaan (Salminen-Tuomaala & Jaskari, 2017, 1, 

18). Tekniikka on siis kenties hieman hämyisemmän sumuverhon takana oleva käsite, 

sillä se voidaan liittää kuulumaan sekä koneellisen teknologian että inhimillisten toimin-

tatapojen hyödyntämisprosessien alaisuuteen. Vertailtaessa näitä kahta terminologista 

vaihtoehtoa, voidaan todeta, että tämän kyseessä olevan tutkielman aihetta ja tulokulmaa 

ajatellen, on perustellumpaa käyttää termiä teknologia.  

 

2.2 Etäopinnot 

 

Etäopinnot on tämän tutkielman kannalta keskeinen käsite, sillä koko tutkittava ilmiö on 

kietoutunut tämän käsitteen ympärille. Etäopinnoilla tarkoitetaan sellaista opetusta ja op-

pimista, joka pohjautuu verkkoympäristössä tuotettavaan opetussisältöön ja -materiaaliin 

(Cleveland-Innes & Garrison, 2010, 2). Baber (2020, 286) luonnehtii artikkelissaan ver-

kossa tapahtuvan opetuksen sellaiseksi toiminnaksi, joka ei vaadi perinteistä fyysistä läs-

näolo-opetusta, vaan opetus ja oppiminen ovat aikaan tai paikkaan sitoutumatonta toi-

mintaa. Myös Kaysi (2018, 2) esittää, että etäopinnoilla tarkoitetaan digitaalisessa ympä-

ristössä tapahtuvaa opiskelijoiden, opettajien ja opetusmateriaalien yhdistämistä, joka ei 

ole sidottu tiettyyn aikaan tai fyysiseen paikkaan. Sagheb-Tehrani (2011, 42) kuvailee, 
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että etäopintoja voidaan tehdä itsenäisesti, ohjatusti, ryhmiä hyödyntämällä tai näiden eri-

laisilla kombinaatioilla. Barclay ja kollegat (2018, 582–583) sekä Vai ja Sosulski (2011) 

esittävät, että etäopinnoista on muodostunut jopa eräänlainen uudenkaltainen koulutuk-

sellinen paradigma. Myös Brown ja kollegat (2019, 87) esittävät, että korkeakoulujen tu-

lisi nimenomaan implementoida etäopinnot uudeksi paradigmakseen, jotta yhä useampi 

opiskelija saadaan houkuteltua opintojen pariin.  

 

Vaikka etenkin koronaviruspandemia on nostanut etäopintojen merkitystä ja asemaa, ei 

sitä voida pitää kuitenkaan ilmiönä suoranaisesti kovinkaan uutena tai poikkeavana 

(Kaysi, 2018, 2). Sen historia ulottuu ainakin 1800-luvulle, jolloin opetus tapahtui kir-

jeenvaihdon yhteydellä (Sagheb-Tehrani, 2011, 42; Liashenko & Hnapovska, 2019, 143). 

Etäopinnoissa hyödynnettävät metodit ja toimintatavat ovat kuitenkin kehittyneet ja yleis-

tyneet vuosien saatossa, ja etenkin teknologian tuomien mahdollisuuksien myötä etäopis-

kelijat ovat hyötyneet niistä (So & Brush, 2008, 318–319). Cleveland-Innesin ja Garriso-

nin (2010, 26) mukaan etäopinnot kehittyivät kolmen merkittävän muuttujan risteyskoh-

dassa: yhteiskunnan sosiaalinen muutos, teknologinen kehittyminen ja opetusta tarjoa-

vien laitosten mukautumistarve yhteiskunnan kanssa muodostivat tarpeita uudenlaisille 

koulutuksellisille metodeille. Näistä kolmesta muuttujasta teknologista kehittymistä voi-

daan pitää sekä syynä muutokseen että menetelmänä vastata syntyneeseen muutokseen 

(mt., 26).  

 

Seuraavassa alaluvussa esitellään lyhyesti etäopetuksen ja -opiskelun erilaisia muotoja. 

Tutkielman teoria-aineistossa etäopiskelulle oli useita erilaisia englannin kielen termejä, 

kuten distance learning, e-learning, internet learning, online learning, remote teaching 

ja remote learning. Terminologisen selvyyden ja sisäkkäisten merkitysten vuoksi kaikkia 

näitä termejä käsitellään tässä tutkielmassa etäopiskeluna. Etäopiskelun erilaisia ilmenty-

miä havainnollistetaan seuraavassa alaluvussa. 

 

2.2.1 Etäopintojen eri muodot 

 

Etäopintoja voidaan toteuttaa useilla eri menetelmillä. Myös tutkielman teoriakirjallisuus 

esitteli useita erilasia etäopintojen metodeja. Tällaisia metodeja ovat muun muassa video-

perusteinen tai tallenneperusteinen opetus. Lisäksi vaihtoehtona on myös hieman inter-

aktiivisempi opetus, jossa on strukturoitu aikataulu ja reaaliaikaista opetusta. (Sagheb-
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Tehrani, 2011, 42; Kaysi, 2018, 2; Sălceanu, 2020, 111.) Lisäksi edellä mainitussa tavassa 

hyödynnetään usein opiskelijoiden yhteistyötä keskusteluiden ja pari- tai ryhmätehtävien 

muodossa (Sălceanu, 2020, 111). 

 

Videoperusteisessa ja tallennettuun tietoon perustuvassa opetuksessa, opetus on järjes-

tetty siten, että se ei sido opiskelijaa johonkin ennalta määriteltyyn eksaktiin aikaan tai 

paikkaan, vaan opetuksen keskeinen sisältö on toistettavissa ja todennettavissa muun mu-

assa erilaisilla verkkoon ladatuilla videoilla tai luentomateriaalilla. Videoiden on Turanin 

ja Cetintasin (2020, 123) mukaan havaittu lisäävän oppimista, sillä videoilla voidaan de-

monstroida erittäin tarkasti jotakin tiettyä opetettavaa aihetta. Videoiden vahvuutena voi-

daan pitää niiden visuaalisuutta sekä kykyä kohdentaa oppimisprosessia johonkin yksit-

täiseen ilmiöön (mt., 123). 

 

Videoperusteiseen ja tallennettuun tietoon perustuvaan opetusmetodiin sisältyy usein 

myös vapaassa järjestyksessä tehtäviä oppimistehtäviä, jotka tulee suorittaa itsenäisesti. 

Perinteistä reaaliajassa tapahtuvaa opetusta ei juurikaan tapahdu, vaan opiskelija on itse 

vastuussa opiskelustaan kurssin sisällön mukaisesti. Tällainen opetusmetodi perustuu 

vahvasti strukturoidulle aikataulu- ja tehtävärakenteelle, joten sen tarkka seuraaminen 

vaatii hyvät itseohjautuvuuden taidot. Kyseinen opetusmetodi on suosittua esimerkiksi 

työssäkäyville tai perheellisille opiskelijoille, joiden aikataulut eivät muutoin sovi ope-

tuksen kanssa yhteen. (Sagheb-Tehrani, 2011, 43.) 

 

Toisena etäopintojen metodina on hieman interaktiivisempi opetus, joka perustuu pääosin 

reaaliajassa tapahtuviin etäopetusluentoihin tai etänä käytäviin pari- tai pienryhmäkes-

kusteluihin. Tätä voidaan pitää eräänlaisena vastineena lähiopetusmuodolle, koska toi-

minta pyritään järjestämään pääosin siten kuin se todennäköisesti järjestettäisiin, jos opin-

tokokonaisuus toteutettaisiin läsnäolo-opetuksena. Turhanin (2019, 39) ja Kaysin (2018, 

2) mukaan opettajan ja opiskelijan välinen vuorovaikutussuhde on vahva opiskelijan tyy-

tyväisyyteen vaikuttava tekijä, jolloin tällaisen opetusmetodin hyödyntäminen on perus-

teltua. Kaikki opetus ei kuitenkaan pohjaudu tähän, vaan opetuksessa ja oppimisessa hyö-

dynnetään tämän lisäksi myös luentotallenteita ja opetettavaan aiheeseen liittyviä vide-

oita. Erona puhtaasti tallennepohjaiseen opetukseen tässä on kuitenkin lisääntynyt vuoro-

vaikutuksellisuus sekä mahdollisuus reaaliaikaiseen opetukseen, palautteeseen ja dialo-

giin. 
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Tässä tutkielmassa tutkitaan etäopintoja, johon liittyvät olennaisesti myös etäopetus ja -

opiskelu. Näillä termeillä viitataan tässä luvussa esitettyihin opetus- ja opiskelumetodei-

hin. Tämän tutkielman tuloksissa ei kuitenkaan erotella etäopiskelun tai -opetuksen eri 

metodeja, vaan niitä käsitellään yhtenä universaalina käsitteenä. Selvyyden vuoksi on 

kuitenkin tärkeää ymmärtää, minkälaisista eri komponenteista etäopinnot muodostuvat.  

 

2.3 Konstruktivistinen oppimiskäsitys 

 

Ihmisen oppimisesta on olemassa runsaasti erilaisia teoreettisia oppimiskäsityksiä (Nevgi 

& Lindblom-Ylänne, 2009, 194). Oppimiskäsityksellä tarkoitetaan jotakin sellaista teo-

reettista ajatusmallia, jonka pohjalta oppimista oletetaan tapahtuvan. Keskityn tässä tut-

kielmassa ensisijaisesti konstruktivistiseen oppimiskäsitykseen, joka ei Tynjälän (1999, 

37) mukaan ole yhtenäinen teoria, vaan sillä on useita erilaisia suuntauksia. Ruohotie 

(2002, 123) esittää, että eri oppimiskäsityksillä on eri oppimisen lokus eli käsitys siitä, 

mitkä asiat toimivat oppimisen pääasiallisina vaikuttimina. On tärkeää ymmärtää, että 

konstruktivistiset oppimiskäsitykset käsittelevät pikemminkin tiedon olemusta, ja sitä mi-

ten tieto muodostuu. Eri konstruktivismin suuntaukset tarkastelevat oppimista ja tiedon 

muodostumista hyvin eri tulokulmista, mutta yhteistä niille on kuitenkin se, että oppi-

mista ei nähdä passiivisena prosessina, vaan oppija käsittelee uutta tietoa aina muun mu-

assa aiempaan osaamispohjaansa ja uskomuksiinsa nähden. (Tynjälä, 1999, 37; Kalli & 

Malinen, 2005, 20–24.)  

 

Tynjälä (1999, 38–39) ja Kauppila (2007, 35) esittävät, että konstruktivismi voidaan ja-

otella kognitiiviseksi konstruktivismiksi sekä sosiaaliseksi konstruktivismiksi. Kognitii-

visen konstruktivismin nähdään painottavan yksilön roolia oppimisprosessissa, kun taas 

sosiaalisessa konstruktivismissa oppimista tarkastellaan nimenomaan yhteisön näkökul-

masta (Tynjälä, 1999, 38–39; Kauppila, 2007, 35). Tämän haastattelututkimuksen tulok-

sia sidotaan näihin oppimiskäsityksiin, joten niiden selkeyttäminen on tarpeellista. Seu-

raavaksi esittelen tarkemmin nämä kaksi oppimiskäsitystä sekä osoitan niiden poik-

keavuudet.  
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2.3.1 Kognitiivinen konstruktivismi oppimiskäsityksenä 

 

Kognitiivinen konstruktivismi esittää, että oppimisen keskiössä on lähtökohtaisesti aina 

yksilö, joka käsittelee uusia tietoja suhteessa vanhoihin tietoihinsa, uskomuksiinsa sekä 

kokemuksiinsa (Rauste-von Wright, 1997, 17; Ruohotie, 2002, 119). Yksilön itsesäätely 

ja itseohjautuvuus ovat keskeisiä kognitiivisen konstruktivismin kulmakiviä, sillä tiedon 

muodostumisprosessin olennainen osa on aktiivinen yksilö, joka pyrkii suhteuttamaan 

aiempia tietojaan uuteen tietoon (Tynjälä, 1999, 41; Ruohotie, 2002, 119). Keskeinen 

termi tässä oppimiskäsityksessä on skeema, jolla tarkoitetaan ihmisen sisäisiä malleja, 

jotka ovat ajatuksia siitä, miten todellisuus meille esiintyy (Tynjälä, 1999, 41–42; Kalli 

& Malinen, 2005, 24–25). Tynjälän (1999, 42) mukaan skeemat auttavat ihmisiä toimi-

maan arkisissa tilanteissa. Skeemoja – ja siten ihmisen ymmärrystä ympäröivästä maail-

masta – voidaan muuttaa sulauttamalla uutta tietoa olemassa olevaan skeemaan (assimi-

laatio) tai mukauttamalla aiemmista skeemoista poikkeavaa tietoa uudenlaisiksi tietokä-

sityksiksi maailmasta (akkommodaatio). Skeemojen muotoutuminen akkommodaation 

avulla nähdään kognitiivisessa konstruktivismissa hyvin keskeisenä ihmisen oppimispro-

sessin osana (Tynjälä, 1999, 42–43; Kalli & Malinen, 2005, 24). 

 

2.3.2 Sosiaalinen konstruktivismi oppimiskäsityksenä 

 

Sosiaalinen konstruktivismi poikkeaa kognitiivisesta konstruktivismista siten, että yksi-

lön ei nähdä olevan oppimisprosessin keskiössä, vaan kaiken oppimisen ajatellaan tapah-

tuvan sosiaalisen yhteisön vuorovaikutuksen seurauksena (Kalli & Malinen, 2005, 28). 

Yksilö on aina osa jotakin suurempaa kollektiivia, eikä yksilön ajatella ensisijaisesti op-

pivan tyhjiössä, vaan oppimisprosessissa on aina osallisena muut ihmiset ja kulttuuriset 

luomukset. Yhteisön kehittämä kieli, kulttuuri, symboliikka ja artefaktit eli inhimilliset 

luomukset ovat aina osana yksilön oppimisprosessia, jolloin oppimista ei voida katsoa 

tapahtuvan ilman yhteisöä (Kalli & Malinen, 2005, 28). Tynjälä (1999, 57) esittää jopa, 

että yksilö on aina toissijainen tiedonmuodostamisprosessissa. Vuorovaikutus on hyvin 

olennainen osa sosiaalista konstruktivismia, sillä kaiken tiedon ajatellaan syntyvän yhtei-

sön sisäisten vuorovaikutusprojektien seurauksena, eikä mitään todellisen absoluuttisen 

objektiivista tietoa ole (Tynjälä, 1999, 55; Ruohotie, 2002, 119, 122). Myös Repo-Kaa-

rento ja kollegat (2009, 100) esittävät, että oppiminen on sosiaalinen ilmiö, jota tapahtuu 

ihmisten välisen vuorovaikutuksen seurauksena. Samoin he esittävät (mt., 2009, 100–
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101), että yhteisöllisellä oppimisella on entistä enemmän jalansijaa kasvatustieteellisessä 

tutkimuskehyksessä ja yliopisto-opinnoissa. Seuraavaksi esittelen sosiaalisen konstrukti-

vismin eräitä keskeisiä oppimiseen liittyviä ajatuksia.  

 

2.3.3 Lähikehityksen vyöhyke ja kollaboratiivinen oppimisen malli 

 

Lev Vygotsky on hyvin tunnettu marxilainen ajattelija, joka on keskeinen ajattelija sosi-

aalisen konstruktivismin saralla (Tynjälä, 1999, 45; Kalli & Malinen, 2005, 28; Kauppila, 

2007, 79). Vygostkyn ajatus lähikehityksen vyöhykkeestä on oppimisteoreettisesti hyvin 

mielenkiintoinen. Lähikehityksen vyöhykemallin perusajatus tukee sosiaalista konstruk-

tivismia, koska se esittää, että ryhmässä oppiminen on tehokkaampaa kuin yksin. Tämä 

tulee esiin siten, että ryhmässä ihminen kykenee suoriutumaan haastavammista tehtävistä 

kuin yksin, jolloin on perusteltua esittää, että oppiminen on tehokkaampaa. Ryhmän vuo-

rovaikutuksessa voidaan vaihtaa sellaisia ajatuksia, joita yksilöt eivät itse olisi osanneet 

ajatella. Tämä auttaa ihmisiä huomaamaan, että samaa ongelmaa voidaan lähestyä usealta 

eri kantilta, eikä yksilön oma ajatus jostakin asiasta ole välttämättä koko totuus siitä. 

(Tynjälä, 1999, 48; Kalli & Malinen, 2005, 28; Kauppila, 2007, 80.) Esimerkiksi Ruoho-

tie (2002, 119) esittää, että aikuiset oppivat parhaiten dialogin kautta, kun he voivat esittää 

ja vaihtaa mielipiteitä sekä merkityksiä.  

 

Vygostkyn lähikehityksen vyöhykkeestä on johdettu esimerkiksi kollaboratiivisen oppi-

misen malli. Kollaboratiivisessa oppimisen mallissa ryhmälle asetetaan jokin selkeä ta-

voite, joka pyritään saavuttamaan ryhmän sisäisen vuorovaikutuksen seurauksena. Kol-

laboratiivisessa oppimisen mallissa korostuvat vuorovaikutus, dialogi, pluralistiset mie-

lipiteet ja kollektiivinen pohdinta. Opettaja on hyvin tärkeässä roolissa tässä oppimisen 

mallissa, sillä puutteelliset ohjeistukset ja tehtävän vaillinainen rajaaminen voivat heiken-

tää oppimisprosessia. Opettajan tarjoamaa tukea voidaan nimittää rakennustelineiksi 

(englanniksi scaffolding). Näillä rakennustelineillä opiskelijat voivat tasapainotella ja 

edetä, mutta lopullinen oppiminen tapahtuu kuitenkin aina ryhmän kesken. (Kalli & Ma-

linen, 2005, 28–31.)  

 

Kalli ja Malinen (2005, 30) esittävät Vermuntin ja Verloopin kolme kollaboratiivisen 

opetusvuorovaikutuksen tilannetta, jotka ovat sopusointu, haitallinen ristiriita ja hyödyl-

linen ristiriita. Sopusoinnulla tarkoitetaan tilannetta, jossa opettajan kontrolli on vahvaa 
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ja ryhmäläisten itsesäätely heikkoa tai päinvastoin. Haitallisella ristiriidalla puolestaan 

tarkoitetaan opettajan heikkoa kontrollia sekä ryhmäläisten heikkoa itsesäätelyä. Hyödyl-

liseksi ristiriidaksi esitetään tilannetta, jossa opiskelijoiden itsesäätely on keskitasoa ja 

opettajan kontrolli heikkoa. (Kalli & Malinen, 2005, 30–31.) 
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3 Korkeakouluopiskelijoiden kokemuksia etäopinnoista 

 
Tässä luvussa esitellään aiempien tutkimuksien pohjalta havaittuja etäopintojen hyötyjä 

ja haittoja korkeakouluopiskelijoille. Tämä kappale on toteutetun haastattelututkimuksen 

kannalta erittäin keskeisessä roolissa, koska haastatteluiden tuloksia tullaan myöhemmin 

tässä tutkielmassa tarkastelemaan tässä luvussa esitettyihin hyötyihin ja haittoihin. Luvun 

lopuksi etäopiskelun hyödyt ja haitat esitellään selkeinä havaintokuvina. 

 

3.1 Autonomisuuden, aika- ja paikkarajoitteiden sekä oppimisympäristön vaikutuk-

set etäopintoihin 

 

Opiskelijan autonomisuus koetaan useassa tutkimuksessa positiiviseksi faktoriksi. Auto-

nomisuuden koetaan lisäävän opiskelijan mahdollisuuksia suunnitella omia opintoja si-

ten, että muu elämä ei kärsi siitä. Lisääntyneen autonomisuuden havaittiin myös kasvat-

taneen opiskelijan motivaatiota suorittaa opintoja etämuotoisesti. Etenkin se, että opiske-

lijalla on mahdollisuus tutustua opetettavaan sisältöön täysin omaan tahtiin, koettiin 

myönteisenä ja itsenäisyyttä lisäävänä toimintana (Gerasimova, ym., 2018, 174; Sbaffi & 

Bennett, 2019, 612). Turhanin (2019, 40), Turanin ja Centintasin (2020, 123) sekä Tellin 

ja kollegoiden (2021, 2) tutkimuksissa nousee esille, että etäopintojen eräs tärkeäksi ko-

ettu etu on opiskelijoiden mahdollisuus palata opetettuun sisältöön myöhemmin uudel-

leen esimerkiksi erilaisten videotallenteiden tai materiaalien kautta. Myös Petillion ja 

McNeil (2020, 2491) havaitsivat tutkimuksessaan, että opetustallenteiden hyödyntäminen 

näyttäisi lisäävän opiskelijoiden kokemaa autonomisuuden tunnetta, joten heidän havain-

tonsa on hyvin samansuuntainen muun muassa Turhanin (2019, 40), Turanin ja Centin-

tasin (2020, 123) sekä Tellin ja kollegoiden (2021, 2) edellä mainittujen havaintojen 

kanssa. 

 

Toisena etäopintojen autonomisuutta myönteisesti lisäävänä toimintana havaittiin etä-

opintojen joustavuus sekä oman opiskelutahdin määrittely ilman tarkkoja esiasetettuja ra-

joituksia ajasta tai opiskelupaikasta (Barclay, ym., 2018, 583; Sălceanu, 2020, 111; Turan 

& Cetintas, 2020, 123). Myös Aldholay ja kollegat (2018, 293–294) havaitsivat, että etä-

opiskelun joustavuus ja helppous lisäävät opiskelijan positiivisia tuntemuksia etäopintoja 

kohtaan. Ajan ja fyysisen opiskelupaikan vapaus kaventaa opiskelijoiden välistä epätasa-

arvoa, sillä se mahdollistaa myös esimerkiksi työssäkäyvien opiskelijoiden osallistumisen 
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yliopisto-opintoihin, jolloin esimerkiksi vapaa-ajan ja muun elämän yhteensovittaminen 

on huomattavasti joustavampaa. (Kaysi, 2018, 2; Sbaffi & Bennett, 2019, 612; Telli, ym., 

2021, 2.)  

 

Kaysin (2018) ja Sbaffin ja Bennettin (2019) lisäksi Barclay ja kollegat (2018, 584–585) 

esittävät, että etäopintojen sitoutumattomuus aikaan tai paikkaan lisää opiskelijoiden va-

pautta suunnitella opintoja, osallistua niihin erilaisista elämän lähtökohdista sekä voi vä-

hentää merkittävästi opintoihin normaalisti kuuluvia rahallisia kuluja. Edellä mainittuja 

hyötyjä tukevat myös Sagheb-Tehranin (2011, 41), Gerasimovan ja kollegoiden (2018, 

174), Kaysin (2018, 2), Sălceanun (2020, 111) sekä Turanin ja Cetintasin (2020, 123) 

tutkimukset. Aldholayn ja kollegoiden (2018) kanssa saman suuntaisia tuloksia saivat 

myös Kauppi, Muukkonen, Suorsa ja Takala (2020, 1112), jotka havaitsivat, että etäkurs-

sin rakenteen ollessa joustava ja löyhä, myös oppimistulokset ovat tavanomaista korke-

ampia. 

 

Turhan (2019, 39) havaitsi tutkimuksessaan monipuolisen oppimisympäristön lisäävän 

opiskelijan kokemaa tyytyväisyyttä ja motivaatiota etäopintoja kohtaan. Sagheb-Tehrani 

(2011, 44–45) kuitenkin havaitsi tutkimuksessaan, että kotiympäristössä opiskelija voi 

kokea tavallista enemmän keskeytyksiä reagoidessaan kodin luonnollisiin ärsykkeisiin, 

kuten ovikellon soimiseen. Jatkuvat keskeytykset ja ärsykkeisiin reagointi voivat heiken-

tää etäopintoja. Tällaisia opiskelun keskeytyksiä ei tapahdu perinteisen lähiopetuksen pii-

rissä toimiville opiskelijoille, jolloin valittu opiskeluympäristö voi toimia haitallisesti 

opiskelijalle. Näyttäisi siis, että opiskeluympäristöllä on korostunut merkitys etenkin etä-

opinnoissa. 

 

3.2 Opetusmetodit ja työskentelytavat vaikutus etäopinnoissa 

 

Turan ja Cetintas (2020, 126–127) esittävät, että valitun opiskelumetodin tarkoituksen-

mukaisuus ja sopivuus lisäävät opiskelijan kokemaa mielekkyyttä ja hyödyllisyyden tun-

temuksia opiskelua kohtaan. Barclay ja kollegat (2018, 599) nostavat esille, että opiskelija 

valitsee käyttöönsä sellaisia opiskelumetodeja, jotka ovat hänelle yksinkertaisia. Lisäksi 

asenne valittua opiskelua metodia kohtaan nähdään merkittävänä mielekkyyteen vaikut-

tavana tekijänä (Barclay, ym., 2018, 599). 
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Erilaiset interaktiiviset etäopetus- ja etäopiskelumetodit, kuten keskustelutehtävät lisää-

vät etäopiskelun koettua mielekkyyttä (Sălceanu, 2020, 111). Toisaalta Son ja Brushin 

(2008, 332) tutkimuksessa havaittiin, että liikaa tai väärinkäytettynä tällaiset fundamen-

taalisesti pätevät aktivointimenetelmät menettävät tehoaan ja mahdollisesti jopa lisäävät 

opiskelijan negatiivisia tuntemuksia etäopintoja kohtaan. Baber (2020, 286) esittää, että 

etäopintoja suorittavilla opiskelijoilla havaitaan korkeampi tyytyväisyyden taso, motivaa-

tio sekä paremmat oppimistuloksen kuin perinteisiin lähiopintoihin osallistuvilla opiske-

lijoilla. Nardi ja Ranieri (2019, 1503) puolestaan havaitsivat, että etäopinnot valitsevat 

opiskelijat kokevat enemmän minäpystyvyyttä opintojensa suhteen. Liashenko ja 

Hnapovska (2019, 144) esittävät puolestaan Nardin ja Ranierin (2019) edellä esitetystä 

huomiosta poikkeavan havainnon, kun he mainitsevat, että yksilö voi kokea etäopinnoissa 

yksin toteutettavat tehtävät haastavammiksi kuin perinteisten lähiopintojen yksin suori-

tettavat tehtävät. 

 

Petillion ja McNeil (2020, 2492) esittävät, että etäopintoihin osallistuminen reaaliaikai-

sesti lisäsi opiskelijoiden oppimista ja osallistumista sekä auttoi opiskelijoita ylläpitä-

mään normaalia päivästruktuuria. Gerasimova ja kollegat (2018, 176) nostavat esille ha-

vainnon siitä, että mikäli opetusmateriaali on verkossa kokonaisuudessaan ilman selkeää 

kurssi, opetus- tai aikataulurakennetta, opiskelija saattaa perehtyä opetusmateriaalin vain 

hyvin pintapuolisesti, eikä näin ollen saavuta parasta mahdollista hyötyä opiskelustaan. 

On siis perusteltua esittää, että Petillionin ja McNeilin (2020) havainto opetuksen struk-

tuurista on keskeisessä roolissa myös Gerasimovan ja kollegoiden (2018) tutkimuksessa. 

 

3.3 Ryhmätyöskentelytaidot 

 

Ryhmätyöskentelytaidot ovat iso osa nykyaikaisen ihmisen toimintaa, sillä koulussa, har-

rastuksissa ja työmaailmassa tarvitaan taitoja, jotka auttavat ihmisiä pärjäämään erilai-

sissa sosiaalisissa kanssakäymistilanteissa (Kauppi, ym., 2020, 1102–1103). Biasutti 

(2011, 1873–1874) havaitsi tutkimuksessaan, että lähes jokainen hänen tutkimukseensa 

osallistunut opiskelija kehitti etäopintojen pienryhmätoiminnalla omia kommunikointi-

taitoja sekä sosiaalisia taitoja. Biasutti (2011, 1874) nosti esille etenkin pienryhmätyös-

kentelyssä esiin tulevat aspektit, kuten yhteistyökyvyn kehittymisen sekä erilaisten tulo-

kulmien ymmärtämisen ja kunnioittamisen. 
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Myös So ja Brush (2008, 318, 328) esittävät, että sellaiset opiskelijat, jotka hyödynsivät 

enemmän yhteistyö- ja ryhmäopiskelumetodeja, olivat keskimäärin tyytyväisempiä etä-

opintoihin kuin sellaiset opiskelijat, jotka eivät käyttäneet tällaisia etäopiskelumetodeja. 

Smallwoodin ja Brunnerin (2017, 450) tutkimuksessa opiskelijat kokivat ryhmätyösken-

telytaitojen kehittyvän myös verkkomuotoisesti ja lisäksi verkossa tapahtuva toiminta ko-

ettiin yhteistyön ja tulevaisuuden työtaitojen kehittymisen kannalta merkittäväksi.  

 

3.4 Vuorovaikutus ja palautteen saaminen 

 

Vuorovaikutus jaoteltiin tutkimuksissa joko opiskelijoiden väliseen keskinäiseen vuoro-

vaikutukseen (Smallwood & Brunner, 2017; Kaysi, 2018) tai opiskelijan ja opetusta an-

tavan tahon, kuten opettajan, väliseen vuorovaikutukseen (Gerasimova, ym., 2018). Etä-

opintojen haasteiksi näyttäisivät muodostuvan etenkin opettajan inhimillinen perspek-

tiivi, läsnäolo ja toiminnan ohjaus, jotka voivat olla haastavia toteuttaa etänä (Sagheb-

Tehrani, 2011, 44; Turhan, 2019, 40). Gerasimova ja kollegat (2018, 174) ja Bao (2020, 

114–115) esittivät etäopiskelijan hyötyvän siitä, että hänellä on mahdollisuus konsultoida 

opettajan kanssa verkossa opetuksen aikana ja sen jälkeen esimerkiksi sähköpostitse, 

mutta nähdäkseni tällainen toiminta painottuu pikemminkin tehtäväorientoituneeseen 

kommunikointiin, ei niinkään vuorovaikutuksen sosiaaliseen dimensioon. Reparaz, 

Aznárez-Sanado ja Mendoza (2020, 8) esittävät, että kanssakäyminen opettajan kanssa ei 

vaikuta etäkurssin suorittamiseen. Heidän tuloksensa on ristiriitainen samaa aihetta tutki-

neiden Honen ja El Saidin (2016, 164), jotka puolestaan havaitsivat kanssakäymisen opet-

tajan kanssa olleen merkittävässä roolissa etäkurssin suorittamisen kanssa. Näiden vaih-

televien tutkimustuloksien pohjalta on hankala sanoa tosiasiallisesti, kuinka paljon opet-

tajan ja opiskelijan välisen vuorovaikutuksen voidaan ajatella vaikuttavan etäopintojen 

mielekkyyteen ja suorittamiseen. 

 

Opiskelijoiden välinen vuorovaikutus nähtiin myös kaksijakoisena. Kaysi (2018, 2) ha-

vaitsi, että etäopintojen tuotoksena opiskelijoiden välinen vuorovaikutus lisääntyi. Sa-

moin hän (Kaysi, 2018, 2) esittää myös, että menestyksekkään etäopintojen ydinkohtana 

voidaan pitää onnistunutta ja runsasta vuorovaikutusta. Myös Smallwood ja Brunner 

(2017, 451) nostavat esille opiskelijoiden myönteiset tuntemukset vuorovaikutuksesta 

etäkurssille osallistuvien toisten korkeakoulujen opiskelijoiden kanssa. Kauppi ja kolle-
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gat (2020, 1109) havaitsivat kuitenkin, että fyysisen vuorovaikutuksen puuttuminen kom-

munikoinnista vähentää yhtenäisyyden tunnetta sekä keskustelua opetuksessa, jolloin 

tämä havainto poikkeaa Kaysin (2018, 2) esittämästä vuorovaikutuksen lisääntymisestä. 

Lisäksi Gerasimova ja kollegat (2018, 176) ja Barclay ja kollegat (2018, 585) esittävät, 

että sosiaalisen aspektin puuttuminen etäopetuksessa voi aiheuttaa eristäytymisen tunte-

muksia opiskelijoissa. Kaupin ja kollegoiden (2020) raportoima etäopintojen vähäinen 

yhtenäisyyden tunne on linjassa sekä Gerasimovan ja kollegoiden (2018) että Barclayn ja 

kollegoiden (2018) havaintojen kanssa, sillä myös he esittävät, että tietynlaisen sosiaali-

sen vuorovaikutuksen puute voi lisätä opiskelijoiden kokemaa yksinäisyyden tunnetta. 

 

Etäopintojen teknologinen vuorovaikutusformaatti näyttäisi olevan merkittävässä ase-

massa sen suhteen, kuinka vuorovaikutus koetaan. Smallwood ja Brunner (2017, 451–

452) havaitsivat nimittäin, että teknologiaviritteisesti toteutettu vuorovaikutus muiden 

opiskelijoiden kanssa lisää opiskelun haasteita suhteessa perinteiseen lähiopetukseen. 

Myös vuorovaikutus ryhmätyöskentelytilanteissa koettiin haasteelliseksi, koska opiskeli-

jat eivät tunne toisiaan ja voivat olla eri aikavyöhykkeillä opetuksen aikana (Sbaffi & 

Bennett, 2019, 612). Aikavyöhykkeet liittyvät olennaisesti etäopintojen järjestämiseen, 

koska opetus ja opiskelu eivät ole enää aikaan tai paikkaan sidottua toimintaa, jolloin 

opetukseen voi osallistua opiskelijoita ympäri maailmaa (Barclay, ym., 2018, 585). Täl-

laisia vuorovaikutuksen haasteita ei esiinny samassa mittakaavassa lähiopinnoissa, sillä 

lähiopintojen vuorovaikutus on usein rajattu johonkin selkeään opetustilaan ja -hetkeen, 

jotka kaikki osallistujat jakavat. 

 

3.5 Palaute etäopinnoissa 

 

McCabe, Doerflinger ja Fox (2011, 176) havaitsivat sähköistä etäpalautetta tutkivassa 

tutkimuksessaan, että sähköisessä muodossa saatu palaute opiskelusta on usein sisällölli-

sesti laadukkaampaa ja laajempaa kuin perinteisessä opetuksessa saatava palaute. 

Sălceanu (2020, 111) havaitsi, että etäopintojen eräänä selkeänä hyötynä on palautteen 

välitön saaminen, joka auttaa opiskelijoita hahmottamaan omaa oppimista sekä edisty-

mistä suhteessa opetettavaan aihekokonaisuuteen. Toisaalta So ja Brush (2008, 331) nos-

tavat esille, että etäopintojen välittömän palautteen puuttuminen koetaan negatiivisena 

tekijänä, jonka puolestaan voitaisiin ajatella haastavan Sălceanun (2020, 111) havaintoja. 
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Toisaalta voidaan myös argumentoida, että Sălceanun (2020) havainto palautteen välittö-

myydestä on tosiaan myönteinen, mutta sen mahdollinen puuttuminen olisi ongelmallista, 

kuten So ja Brush (2008) esittävät. Tällöin tulokset eivät olisi ristiriidassa keskenään, 

vaan oikeastaan toisiaan täydentäviä, eri tulokulmista ilmiötä lähestyviä havaintoja. 

 

Etäopinnoissa annetun palautteen toisena selkeänä haasteena esiintyi saadun palautteen 

henkilökohtaisuus. McCabe ja kollegat (2011, 176) havaitsivat ongelmana saadun palaut-

teen vähäisen henkilökohtaisuuden verrattuna lähiopinnoissa saatavaan palautteeseen. 

McCaben ja kollegoiden. (2011) havainto on linjassa Honen ja El Saidin (2016) kanssa, 

sillä molemmissa tutkimuksissa kanssakäymistä ja palautteen sekä opetuksen henkilö-

kohtaisuutta pidettiin keskeisissä rooleissa. Palaute on tärkeä osa oppimisprosessia, joten 

etäopinnoissa palautteen välittömyyteen, laatuun ja henkilökohtaisuuteen tulisi panostaa. 

 

3.6 Itseohjautuvuus ja itsekuri 

 

Itseohjautuvuus ja itsekuri nähtiin tutkimuksissa hyvin dikotomisesti. Yhtäältä sen näh-

tiin kehittyvän etäopinnoissa (Barclay, ym., 2018; Reparaz, 2020; Sălceanu, 2020). Toi-

saalta sen nähtiin heikentävän oppimisprosessia, oppimista ja kurssin suorittamisen mie-

lekkyyttä sekä näyttäytyvän vähemmän mielekkäänä oppimisen osana (Gerasimov, ym., 

2018; Turhan, 2019; Ana, ym., 2020). 

 

Etäopinnoissa vaaditaan enemmän suunnitelmallisuutta kurssin suorittamisen suhteen, 

mikä kehittää opiskelijan itseohjautuvuutta sekä itsekuria (Reparaz, ym., 2020, 8; 

Sălceanu, 2020, 111). Itsekuri ja vahva sitoutuminen opiskeluun eivät ole kuitenkaan sel-

laisia ominaisuuksia, joita jokaiselta opiskelijalta löytyy, minkä vuoksi osa voi kokea pe-

rinteisen lähiopetuksen parempana vaihtoehtona (Barclay, ym., 2018, 585). Opiskelijalla, 

joka suorittaa etäopintoja, havaittiin tilastollisesti merkitseviä erovaisuuksia muun mu-

assa tavoitteen asettamisessa ja itsenäisen työn tehokkuudessa suhteessa sellaisiin opis-

kelijoihin, jotka eivät suorita opintojaan etäopiskelumenetelmillä (Reparaz, ym., 2020, 

8). Myös Liashenko ja Hnapovska (2019, 153) havaitsivat tutkimuksessaan, että etäopin-

tojen opiskelumetodit lisäävät opiskelijan sisäistä motivaatiota ja itseohjautuvuutta, jol-

loin opiskelijat yrittävät saavuttaa kovemmin opiskelulle asetetut tavoitteet.  
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Turhanin (2019, 40) tutkimukseen osallistuneet opiskelijat eivät kokeneet etäopintoja niin 

tyydyttäväksi opiskelumetodiksi kuin perinteisiä lähiopintoja, koska etäopinnot vaativat 

opiskelijalta enemmän itsekuria ja motivaatiota. Näyttäisi siis, että Turhanin (2019) ha-

vainto risteää Reparazin ja kollegoiden (2020) sekä Liashenkon ja Hnapovskan (2019) 

havainnoista. Turhanin (2019) kanssa samansuuntaisia tuloksia saivat Gerasimova ja kol-

legat (2018, 176) että Ana ja kollegat (2020, 23), jotka toteavat etäopintojen vaativan 

enemmän motivaatiota ja itsekuria kuin perinteiset lähiopinnot, mikä voi vaikuttaa hei-

kentävästi oppimisprosessiin sekä negatiivisesti etäopintoihin hakeutuvien opiskelijoiden 

määrään ja kurssin hyväksytysti loppuun suorittamiseen. 

 

3.7 Tottumattomuus teknologian käyttämiseen 

 

So ja Brush (2008, 319) toteavat, että mikäli käytettävä teknologia on vierasta tai tunte-

matonta, se voi vaikuttaa etäopintoihin negatiivisesti, koska etäopinnot painottuvat vah-

vasti teknologiaan. Turan ja Cetintas (2020, 133) havaitsivat, että opiskelijat, jotka eivät 

käytä päivittäin teknologiaa, voivat kokea etäopinnot haastavammaksi kuin sellaiset opis-

kelijat, jotka käyttävät teknologiaa päivittäin. Etäopintojen riippuessa paljolti teknologi-

asta, sen toimimattomuus halutulla tavalla voi aiheuttaa haasteita ja negatiivisia tunte-

muksia etäopiskelijalle (Sagheb-Tehrani, 2011, 44–45; McCabe, ym., 2011, 176; Gera-

simova, ym., 2018, 176; Sbaffi & Bennett, 2019, 612).  

 

3.8 Organisointi ja ohjeistus 

 

Merkittävänä etäopintojen haittana havaittiin heikko etäopetuksen organisointi, johtami-

nen ja toteuttaminen sekä puutteellinen ohjeistus. Barclay ja kollegat (2018, 583) toteavat, 

että heikko tukiverkosto, huono opetuksen suunnittelu ja toteutus voivat lisätä opiskeli-

joiden turhautumista, ahdistumista ja hämmennystä. Lisäksi he esittävät, että etäopintojen 

suunnittelu, johtaminen ja toteutus ovat merkittävässä roolissa sen suhteen, koetaanko 

etäopinnot mielekkäänä (mt., 584). Ferrer, Ringer, Saville, Parris ja Kashi (2022, 333) 

esittävät, että etäopintojen organisointiin tulisi kiinnittää huomiota aiempaa enemmän, 

sillä jos opetusta tarjoavat tahot, kuten opettajat ja yliopistot, eivät suhtaudu etäopintoihin 

riittävän vakavalla ja luottavaisella mielellä, heijastuu se opiskelijoiden kokemaan mie-

lekkyyteen. He mainitsevat, että jos etäopintoja järjestetään ainoastaan pakotettuna hätä-



20 
 

apuna korvaamaan lähiopintoja, voi sen olla haastava saavuttaa yhtäläistä suosiota lä-

hiopintojen kanssa. Tämän vuoksi he esittävät lisäystä etäopintojen resursseihin, jotta 

opettajien valmiuksia voidaan kehittää lisää. (Ferrer, ym., 2022, 333.) 

 

Sekä Biasuttin (2011, 1874) että Sbaffin ja Bennettin (2019, 612) tutkimuksissa eniten 

kritiikkiä opiskelijoiden suunnalta osoitettiin nimenomaan opetusta järjestävän organi-

saation organisointikykyihin sekä toiminnallisiin ongelmiin. Son ja Brushin (2008, 330) 

tutkimuksessa keskeisiin rooleihin opiskelijoiden kokemassa tyytyväisyydessä nousivat 

puutteet etäopetuskurssin rakenteessa, organisaation tarjoamassa emotionaalisessa tuessa 

sekä kommunikaatiossa. Usein etenkin sellaiset opiskelijat valitsevat etäopinnot, jotka 

eivät kykene osallistumaan perinteisiin lähiopintoihin. Etäopintojen suhteellisen korkean 

itsenäisen työosuuden vuoksi, selkeät ohjeet halutusta toiminnasta ovat merkittävässä 

roolissa. Opiskelijan on erittäin hankala edetä etäopinnoissaan, mikäli hän ei ole saanut 

määrällisesti tai laadullisesti riittävää ohjeistusta. Puutteet tällä osa-alueella heijastuvat 

välittömästi opiskelijan arkeen, jonka vuoksi ohjeistukseen ja organisointiin tulisikin 

kiinnittää erityisen paljon huomiota niin kurssin aikana kuin etenkin kurssin suunnittelu-

vaiheessa. (Barclay, ym., 2018, 585.) 

 

3.9 Lyhyt yhteenveto aiempien tutkimuksien tuloksista 

 

Kuviosta 1 voidaan tarkastella aiemmissa tutkimuksissa havaittuja etäopintojen hyötyjä 

korkeakouluopiskelijalle. Havaittuja hyötyjä on kokonaisuudessaan kuusi ja ne ovat ko-

ettu autonomisuus, sitoutumattomuus johonkin tiettyyn aikaan tai paikkaan, valitun opis-

kelumetodin koettu mielekkyys, ryhmätyöskentelytaitojen kehittyminen, vuorovaikutus 

sekä palautteen saaminen ja itseohjautuvuus ja -kuri (kuvio 1).  
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Kuvio 1 Etäopintojen havaitut hyödyt korkeakouluopiskelijalle. 
 
 

Kuviosta 2 voidaan tarkastella aiemmissa tutkimuksissa löydettyjä etäopintojen haittoja 

korkeakouluopiskelijalle. Aiempien tutkimusten pohjalta tällaisia haittoja löydettiin viisi. 

Haitat ovat tottumattomuus teknologian käyttämisessä, opetuksen organisointi ja ohjeis-

tus, vääränlaiset työskentelytavat, vuorovaikutus ja palautteen saaminen sekä itseohjau-

tuvuus ja -kuri (kuvio 2).  
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Kuvio 2. Etäopintojen havaitut haitat korkeakouluopiskelijalle. 
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4 Tutkimustehtävä ja tutkimuskysymykset 

 

Tässä tutkielmassa pyritään selvittämään, kuinka luokanopettajaopiskelijat ovat kokeneet 

etäopetuksen opinnoissaan, ja kuinka heidän havaintonsa linkittyvät aiempaan tutkimus-

tietoon korkeakouluopiskelijoiden raportoimista etäopintojen hyödyistä ja haitoista. Tä-

män tutkielman tavoite on todentaa, ovatko aiemmat tutkimustulokset vertailukelpoisia 

myös suomalaisen luokanopettajaopiskelijan kontekstissa. Tällainen vertailu mahdollis-

taa mahdollisten etäopiskelun sisältämien haasteiden tunnistamisen ja kartoittamisen, 

joka auttaa rationaalisen ja mielekkään koulutussuunnittelun tekemisessä. Samoin se tar-

joaa mahdollisuuden siihen, että hyväksi havaittuja käytänteitä voidaan entisestään jatko-

kehittää ja pyrkiä hyödyntämään tulevaisuuden koulutussuunnittelussa. Organisaation 

oppimisen lisäksi tämä tutkielma mahdollistaa yksittäisen individuaalin oman toiminnan 

reflektoinnin.  

 

Tutkimuskysymykseni on seuraava: 

 

1. Millaisia kokemuksia luokanopettajaopiskelijoilla on etäopinnoista? 

 

Alatutkimuskysymykseni on: 

 

a. Millaisia ovat etäopintojen hyödyt? 

b. Millaisia ovat etäopintojen haasteet? 
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5 Tutkielman toteutus 

 

Tässä luvussa esittelen aineistonhankintamenetelmät, perustiedot haastatteluista ja haas-

tateltavista sekä kerätyn aineiston analysointimenetelmät. Ne kaikki ovat keskeisessä roo-

lissa tutkielman luotettavuuden sekä aineiston tulosten muodostamisen kannalta. 

 

5.1 Haastattelut aineistonhankintamenetelmänä 

 

Valitsin tutkielmani aineistonhankintamenetelmäksi luokanopettajaopiskelijoiden haas-

tattelut, koska haastattelututkimus mahdollistaa vapaamman tiedonkeruuympäristön, 

jossa tutkijan on helpompi varmistaa tutkittavan ajatukset esittämällä muun muassa tar-

kentavia lisäkysymyksiä (Atkins & Wallace, 2012, 86). Valitsemani aineistonkeruume-

netelmä voidaan katsoa kuuluvan kategorisesti puolistrukturoiduksi teemahaastatteluksi, 

jossa jokin selkeä teema määrittää haastattelua, mutta tutkijalle on jätetty vapaus muo-

toilla kysymyksiä sekä vaihdella kysymysten esittämisjärjestystä (Eskola & Suoranta, 

1998, 64; Metsämuuronen, 2011, 247). Eskola ja Suoranta (1998, 63) esittävät, että haas-

tattelu on perinteinen kvalitatiivisen tutkimusmenetelmän aineistonkeruumenetelmä, 

jolla pyritään selvittämään haastateltavan ajatuksia jonkin tietyn tutkittavan ilmiön suh-

teen, joten mielestäni sen käyttö tällaisessa tutkimuksessa on perusteltua ja tarkoituksen-

mukaista.  

 

Tieteen tekeminen on pääasiassa erilaisten asioiden vertailua, joten halusin sisällyttää 

haastateltaville luokanopettajaopiskelijoille mahdollisuuden verrata etä- ja lähiopetuksen 

erovaisuuksia heidän vastauksissaan, vaikka en suoranaisesti niitä pyytänytkään erittele-

mään. Useat vastaajat aloittivat kuitenkin omatoimisesti vertailemaan kysymysten koh-

dalla etä- ja lähiopetuksen eroavaisuuksia. Tämä linkittyy muun muassa Ishiyaman (2012, 

7) havaintoon siitä, että vertailu on ihmisluontoon perimmäisesti kuuluvaa toimintaa, joka 

on tarpeellista, jotta voimme jäsentää ympäröivää maailmaamme tehokkaasti. Voidak-

seen saada jonkinlaisen käsityksen etäopintojen aikaansaamista tuntemuksista, voi haas-

tateltujen olla helpompaa verrata ja rinnastaa niitä aiemmin tarjottuun lähiopetukseen. 

Tämä tutkielma ei kuitenkaan ole vertaileva tutkimus lähi- ja etäopetuksen välillä, vaan 

luokanopettajaopiskelijoiden haastatteluiden pohjalta havaittujen etäopintojen haittojen 

ja hyötyjen havaitsemista sekä projisointia aiempiin aiheen tutkimuksiin. 
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5.2 Haastateltavat ja haastattelut 

 

Tutkielman aineisto on kerätty haastattelemalla etäyhteyksin kuutta läsnäolevaa luokan-

opettajaopiskelijaa Helsingin yliopistosta. Haastateltavat ovat eri vuosikurssien (opin-

tonsa vuosina 2017–2019 aloittaneita) opiskelijoita ja heidän opintonsa ovat eri vaiheissa. 

Haastateltavat ovat vapaaehtoisia ja he ilmoittautuivat halukkaiksi osallistumaan haastat-

teluihin. Haastatteluun haettiin vapaaehtoisia sosiaalisessa mediassa olevilta opettaja-

opiskelijoiden sivuilta sekä muutaman vuosikurssin yhteisistä Whatsapp-ryhmistä. Ku-

kaan tutkimukseen vapaaehtoiseksi ilmoittautunut opiskelija ei tiennyt muiden haastatte-

luihin osallistuneiden nimiä tai tietoja, vaan haastatteluista sovittiin henkilökohtaisin 

viestein. Haastatteluun valitut luokanopettajaopiskelijat ovat rajattu siten, että heistä jo-

kainen on osallistunut luokanopettajan koulutukseen myös ennen kevään 2020 laajamit-

taista etäopetussiirtymää. Tämä rajaus on tehty sen vuoksi, että haastatelluilla olisi jon-

kinlainen ymmärrys yliopiston tarjoamista opetusmenetelmistä ja niiden aiheuttamista 

kokemuksista lähiopetuksen ja etäopetuksen välillä.  

 

Haastateltavat ovat eroteltu toisistaan tässä tutkielmassa omin anonymiteettia suojelevin 

tunnistein (H1–H6). Haastateltavien tunnisteet eivät myöskään noudata mitään kronolo-

gista haastattelujärjestystä, vaan ne ovat sattumanvaraisesti jaetut. Mistään vastaajien ker-

tomista tiedoista ei voi päätellä heidän sukupuoltansa, pääainettansa, vuosikurssiansa, 

asuinpaikkaansa tai tarkkoja ikiään. Ainoat heitä yhdistävät tekijät ovat opiskelu Helsin-

gin yliopiston luokanopettajan opintosuunnassa sekä vaatimus siitä, että heistä jokainen 

on opiskellut kyseisellä opintolinjalla myös ennen vuoden 2020 maaliskuussa alkanutta 

laajamittaista etäopetussiirtymää. 

 

Haastattelut toteutettiin etäyhteyksiä hyödyntäen tammikuussa 2022. Tutkielman tekijänä 

koin, että haastatteluiden järjestäminen etänä olisi kaikkien osalta paras mahdollinen 

vaihtoehto, sillä koronaviruspandemia on levinnyt uuden virusmuunnoksen vuoksi mer-

kittävästi loppuvuoden 2021 (THL, 2021) ja alkuvuoden 2022 aikana (Valtioneuvosto, 

2022). Lisäksi valittu haastattelutapa tukee osin tutkimusaihetta, koska se tutkii etänä to-

teutettua korkeakouluopiskelua, jossa videoyhteyksin toimiminen on yksi keskeinen pe-

rustoiminto. Ruusuvuoren, Nikanderin ja Hyvärisen (2010, 13–14) mukaan on syytä 

muistaa, että litterointia rajataan usein, eikä kaikkea sisältöä ole tarkoituksenmukaista lit-

teroida. Olennaista on kuitenkin, että tutkija on käynyt aineiston ja itsensä välillä avoimen 
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ja rehellisen keskustelun siitä, mitä on perusteltua jättää litteroinnin ulkopuolelle ja mitä 

ei (Ruusuvuori, ym., 2010, 15). Tämän tutkielman haastatteluista jokainen haastattelu on 

nauhoitettu ja litteroitu lähes sanasta sanaan. Litteroitua tekstiä muodostui noin 20 sivua. 

Litteroidusta materiaalista on jätetty pois ainoastaan turhat täytesanat, toistot ja kysymys-

ten ulkopuolelle jääneet asiasisällöt. 

 

Haastatteluita varten luotiin selkeä haastattelurunko (LIITE 1), jonka muotoilu nojasi 

aiemmin kirjallisuuskatsauksessa löytämiini etäopintojen haittoihin ja hyötyihin. On siis 

perusteltua esittää, että aiempi etäopintojen tutkimustieto on ohjannut tämän haastattelu-

tutkimuksen kysymysten rakentumista. Kysymykset rakennettiin siten, että ne eivät itses-

sään paljasta kysymyksen taustalla olevaa teoriakirjallisuuden ja aiempien tutkimuksien 

havaintoja samasta aiheesta, vaan ne mahdollistavat avoimen mielipiteen ilmaisemisen 

kustakin aiheesta. Haastatteluita ohjaavien kysymysten lisäksi vastaajille annettiin mah-

dollisuus kertoa avoimesti haluamistaan etäopintoihin liittyvistä kokemuksista. Haastat-

teluiden pääteema oli etäopinnot ja haastattelurungon kysymykset antoivat kosolti raaka-

dataa pääteeman eri puolilta. Haastattelurungosta pyydettiin palautetta vertaistasoiselta 

luokanopettajaopiskelijalta. Tällä pyrittiin lisäämään haastattelurungon tarkoituksenmu-

kaisuutta sekä keräämään myös erilaisia mielipiteitä haastattelurungosta ja sen toimivuu-

desta. 

 

Haastatteluiden aluksi haastateltaville esiteltiin tutkielman perusrakenne, ja mihin heidän 

panostaan tarvitaan. Lisäksi heille esiteltiin heidän oikeutensa tutkimukseen osallistujina 

ja kerrattiin tiedon tallentamisen perusperiaatteet sekä anonymiteetin suojeluun tähtäävät 

toimenpiteet. Pelkästään haastatteluiden keskimääräinen kesto oli noin 35 minuuttia, 

mutta kun kokonaisaikaan lisättiin tutkimusetiikkaan liittyvät kertaukset ja haastattelui-

den kulun ohjeistamiset, saattoi keskimääräinen haastattelun kesto lisääntyä noin 10–15 

minuuttia haastattelua kohden. Jokainen haastateltava osallistui haastatteluihin yksin, 

eikä haastattelijalle välittynyt mitään sellaista tilannetta, joka olisi voinut asettaa käydyt 

keskustelut potentiaalisesti epäluotettavaan asemaan. Haastatteluista pyydettiin avointa 

verbaalista palautetta heti haastattelujen jälkeen. Kaikki haastateltavat suostuivat anta-

maan palautetta haastatteluidensa jälkeen. Palautteessa pyydettiin havaintoja ja huomioita 

haastattelukysymyksien muodostamisesta ja mielekkyydestä. Saatu palaute tuki haastat-

telurungon nykyisen muodon säilyttämistä, sillä haastattelurunko koettiin sopivaksi ja 

helposti vastattavaksi.  
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5.3 Aineiston analysointi 

 

Tämän haastattelututkimuksen aineiston analysointimenetelmäksi on valittu sisällönana-

lyysi. Sisällönanalyysia hyödynnetään etenkin kvalitatiivisissa tutkimuksissa ja se nojaa 

merkittävällä tavalla tutkijan aineiston luokitteluun eli koodaamiseen (Salo, 2015, 169–

171). Koodauksella pyritään selkeyttämään kerättyä aineistoa, jotta tieto ei jäisi irral-

liseksi ja siten käyttämättä. Onnistuneella koodauksella kerätty informaatio saadaan tut-

kimuksen kannalta käyttökelpoisempaan muotoon. Koodauksessa tutkijan tulee kuitenkin 

muistaa, että vaikka raakadatan kategorisointi selkeyttää tutkimuksen etenemistä, on tut-

kijan mahdollisuuksien mukaan pyrittävä välttämään liian ennalta-asetettuja kategorioita 

tiedolle. (Ruusuvuori, ym., 2010, 14–15; Salo, 2015, 177–178.) Sisällönanalyysia on kri-

tisoitu muun muassa siitä, että se tarjoaa tutkijalle yksinkertaistavan mahdollisuuden luo-

kitella tutkimuksen aineistoa. Tämä voi johtaa siihen, että tutkija ei oikeastaan analysoi 

keräämäänsä tietoa juurikaan, vaan tyytyy luokittelemaan havaintonsa ja esittämään ne 

sellaisinaan lukijalle. Sisällönanalyysia hyödyntävä tutkija saattaa pelkistää sisällönana-

lyysin yhdeksi toimintatavaksi, jossa painoarvoa ei ohjata tutkijan omiin analysointi- ja 

ajatteluprosesseihin, vaan luotetaan sen sijaan itse metodin toimivuuteen ja tiedon tuotta-

vuuteen. (Salo, 2015, 166–168.) 

 

Salo (2015, 173–174) esittelee tekstissään Hsiehin ja Shannonin (2005) mukaiset sisäl-

lönanalyysimenetelmät, jotka ovat aineistolähtöinen sisällönanalyysi, teoriaohjaava sisäl-

lönanalyysi ja teorialähtöinen sisällönanalyysi. Tämän tutkielman aineiston analysointi 

on toteutettu hyödyntäen teoriaohjaavaa sisällönanalyysia, sillä etäopintojen hyödyistä ja 

haitoista on olemassa varsin laaja aiempi tutkimuskenttä, joka ohjaa myös tämän tutkiel-

man toteutusta. Teoriaohjaavassa sisällönanalyysissa tutkija hyödyntää jo olemassa ole-

vaa teoreettista tutkimuspohjaa ja pyrkii selventämään, kuinka  aiempien tutkimuk-

sien havainnot ilmenevät uusien tutkimukseen osallistuneiden kohdalla. On perusteltua 

esittää, että tälle analyysimenetelmälle on ominaista hyödyntää aiemmin asetettuja kate-

gorioita. (Tuomi & Sarajärvi, 2002, 98; Salo, 2015, 174.) Usein teoriaohjaavassa sisäl-

lönanalyysissa tutkija esittää aineistositaatteja oman analyysinsa tueksi, jolloin tutkiel-

maan perehtyvä lukija voi itse todentaa, ovatko tutkijan esittämät haastateltujen havainnot 

relevantteja tai oikeellisia tulkintoja (Denzin & Lincoln, 2011, 14; Salo, 2015, 174). 

Vaikka aiempi teoriapohja ohjaakin tutkielman analyysia, on analyysissa pyritty olemaan 

avoin myös aiemmasta teoriasta poikkeaville havainnoille.  
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6 Tutkimustulokset ja niiden tulkintaa 

 

Tässä kappaleessa esitellään kuuden haastatteluun osallistuneen luokanopettajaopiskeli-

jan havaintoja etäopinnoista. Haastatteluista kerätystä materiaalista on esitelty sellaisia 

osuuksia, jotka haastateltavat itse luokittelivat myönteisiksi tai kielteisiksi etäopintojen 

aspekteiksi. Heidän esittämiään havaintoja heijastetaan sitten aiempien tutkimuksien ha-

vaintoihin etäopintojen hyödyistä ja haitoista sekä tarkastellaan, kuinka paljon ja miltä 

osin tämän tutkielman tulokset poikkeavat aiempien tutkimuksien tuloksista. Ruusuvuo-

ren ja kollegoiden (2010, 29) mukaan tuloksia tulisi analysoida suhteessa aiempaan teo-

riapohjaan, jotta lukijalle muodostuisi mahdollisimman laaja käsitys tutkittavasta ai-

heesta. Tämä tutkielman osuus on jaoteltu useampaan alaotsikkoon, joista jokaisessa esi-

tellään haastatteluiden tuloksia sekä niiden asemaa suhteessa aiempiin tutkimuksiin.  

 

6.1 Etäopintojen autonomia sekä aika- ja paikkarajoitteiden sitoutumattomuus 

 

Seuraavassa alaotsikoissa esitellään luokanopettajaopiskelijoiden havaintoja ja kokemuk-

sia etäopintojen autonomisuudesta sekä opintojen aika- ja paikkarajoitteiden muutok-

sesta. Etäopintojen aika- ja paikkarajoitteiden muutos kuuluvat osin hieman samaan ka-

tegoriaan opiskelijan koetun autonomisuuden kanssa, sillä usein autonomisuus muodos-

tuu opiskelijan kokemasta vapaudesta aikataulutuksen ja opiskelupaikkavalinnan suh-

teen. Käsittelen niitä kuitenkin omien alaotsikoiden alla, sillä haastateltavien vastauksista 

nämä aihealueet erottuivat omina – vaikkakin keskenään linkittyvinä – kokonaisuuksina.  

 

6.1.1 Etäopintojen autonomisuus 

 

Tynjälä (1999, 41) ja Ruohotie (2002, 119) esittävät opiskelijan itsesäätelyn ja itseohjau-

tuvuuden olevan keskeisiä kognitiivisen konstruktivismin osia. Kognitiivisessa konstruk-

tivismissa yksittäisen opiskelijan toiminta on oppimisen keskiössä ja kaikkea oppimista 

tarkastellaan ensisijaisesti opiskelijan mielensisäisillä prosesseilla (Rauste-von Wright, 

1997, 17). Etäopinnot näyttäisivät lisäävän opiskelijan autonomisuutta, jolloin yksilön 

rooli korostuu oppimisprosessissa. Seuraavaksi esittelen luokanopettajaopiskelijoiden 

kokemuksia etäopintojen autonomisuudesta sekä pohdin, kuinka hyvin ne vastaavat aiem-

pia tutkimustuloksia. 
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Aiemmissa etäopintoja koskevissa tutkimuksissa opiskelijan autonomisuus koettiin pää-

osin hyvin myönteisenä etäopintojen faktorina (Barclay, ym. 2018, 583; Sălceanu, 2020, 

111; Turan & Cetintas, 2020, 123), joten aloitin kaikki haastatteluni kartoittamalla, 

kuinka etäopinnot ovat vaikuttaneet opiskelijoiden autonomiaan. Haastatteluiden pohjalta 

voidaan todeta, että jokainen vastannut luokanopettajaopiskelija koki etäopintojen lisää-

vän autonomisuutta. Samoin Sbaffin ja Bennettin (2019, 612) ja Kaysin (2018, 2) havain-

not työssäkäynnin ja opiskeluiden yhdistämisestä koettiin myönteisenä etäopintojen au-

tonomian tuotteena etenkin haastateltavien viisi ja kuusi (H5 ja H6) vastauksissa. 

 

No, kyllä se niinku huomattavasti joustavampaa on itellä ollu ihan omaan elämäntilanteeseen 
peilaten, ku kävi töissä, niin aikasempaan verrattuna tuollakin kasvatustieteellisessä on niin kova 
se läsnäolovelvoite, niin se on tosi hankalaa yhdistää sitten työntekoon, et ihan tää etäopetus on 
mulla ihan ehdottomasti niinku joustavoittanut ja helpottanut opiskelua. (H5) 
 

Hmm no mun mielestä ehkä vaikuttanu sillee siinä mielessä positiivisesti et se aikataulutus on 
paljon helpompaa sillo ku ei oo läsnäoloo, että mä oon esimerkiksi ehtinyt tekee tosi paljon 
enemmän töitä. Mä koen et just se ku voi tehdä omassa ajassa ja paikassa, niin on sillei vaikut-
tanut lisäämällä autonomiaa. (H6)  
 
No siis sen autonomian kannalta se on ollu ihan sillein ok, kun on saanu itte vaikuttaa siihen, 
mitä tekee ja millon. Etäkursseilla on ollut joustavampaa se sellane opiskeluiden jaottelu, kun ne 
on rakennettu sillein, et pystyy paremmin ite valita millon tekee, niin pystyy paremmin sovittaa 
niiku vapaa-ajan kanssa niiku yhtee niitä koulujuttuja. (H2) 

 

Osa haastateltavista esitti kuitenkin, että vaikka autonomisuuden koettiin kasvaneen etä-

opintojen myötä, ei sillä kuitenkaan tarkoiteta ensisijaisesti jotakin, joka voidaan auto-

maationa yhdistää johonkin myönteiseksi koettuun tuntemukseen. Haastatteluiden välillä 

tästä ilmiöstä esiintyi jonkin verran vaihtelua, mutta se oli selkeästi tunnistettavissa aina-

kin neljän haastateltavan kohdalla. 

 

Esimerkiksi haastateltava kaksi (H2) on tunnistanut, että etäopintojen rakenne on omiaan 

lisäämään opiskelijan kokemaa autonomisuutta, mutta mainitsee samalla, että juuri hä-

neen runsas autonomia ei vaikuta ensisijaisesti myönteisellä tavalla, vaan asettaa hänen 

opintojensa suorittamisen entistä haasteellisempaan asemaan kuin se kenties olisi esimer-

kiksi opintojen toteutuessa lähiopetusmuodossa. Tämä havainto on mielestäni merkittävä 

ja aiemmista tuloksista poikkeava, sillä aiemmissa tutkimuksissa etäopintojen lisääntynyt 

autonomisuus yhdistettiin kuulumaan kategorisesti suoraan myönteisiin asioihin, kuten 

opiskelijoiden motivaation nousuun ja parempiin oppimistuloksiin (Aldholay, ym., 2018, 

293–294; Kauppi, ym., 2020, 1112). Myös haastateltavien yksi, kolme ja viisi (H1, H3 ja 
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H5) alla olevista haastattelusitaateista voidaan havaita, että vaikka lisääntynyt autonomia 

on myötävaikuttanut positiivisesti opintojen etenemiseen, on se samalla aiheuttanut opis-

kelijoille erilaisia haasteita, kuten passivoinut ja rajannut tehtävien tekemistä. 

 

Et on ollu niiku helpompi aikatauluttaa asioita ja matkoja, mut ei niikun sillein muuten oo. (H1) 
 

No omalla kohdalla etäopiskelu on ollu hieman kankeaa, kun se itsenäisyyden määrä on vaikeut-
tanut omaa opiskelua, kun ei ehkä ite saa niin hyvin aikaseksi tai oo niin hyvä aikatauluttaa, niin 
se runsas autonomia on vähän vaikeuttanut sitä. (H2) 
 
Mut sit toisaalta musta on tuntunu, että etäopiskeluaikana tehtävät on ollut vähän kankeempii, 
ne ei oo niin sellasia, että sais lähtee viemää tiettyyn suuntaan sitä tehtävää vaa ne on enemmän 
sellasii et ”tee nää ja käytä näitä materiaaleja”. (H3) 
 
Nyt sitten korona-aika niin onhan se joskus ollu sellasta, että kaikki on siellä ZOOM:n brea-
koutroomis hiljaa ja ketään ei kiinnosta, että kyllähän se sillein on vähän passivoinut osallistu-
mista, mutta näin suoritusnäkökulmasta on se kyllä ollut tosi hyödyllinen, mutta oppimisen kan-
nalta ei ehkä niin hyvä. (H5) 

 

6.1.2 Aika- ja paikkarajoitteet etäopinnoissa 

 

Sagheb-Tehranin (2011, 41), Gerasimovan ja kollegoiden (2018, 174), Kaysin (2018, 2), 

Sălceanun (2020, 111) sekä Turanin ja Cetintasin (2020, 123) tutkimustulokset osoittavat, 

että opiskelijoiden lisääntynyt suunnitteluvapaus etäopintojen aikataulujen ja opiskelu-

paikan valinnoissa on avainasemassa etäopintojen koettuun mielekkyyteen. Tämä ha-

vainto esiintyi myös haastattelemieni luokanopettajaopiskelijoiden vastauksissa, kun he 

mainitsivat pitävänsä etäopintojen vapauksien tuomista joustavuuksista. Etenkin tarkan 

opiskelupaikan puuttuminen nähtiin pääosin myönteisenä, koska se mahdollisti vierailua 

esimerkiksi muilla paikkakunnilla opintojen aikana sekä kotiaskareiden toteuttamista 

opiskelupäivän ohessa (H3 ja H6). 

 

Mä sanoisin, että se on ollu aika hyvä asia mun mielestä, koska mulla on ollu sellane kokemus, 
että paikkarajoitteiden poisto on antanut mahdollisuuden siihen, että pystyy tekee kotona sellasia 
mikrotöitä samalla, kun keskittyy koulujuttuihin et voi vaikka pesee astioita koneessa samaa 
aikaa, eikä tartte sit miettii niitä enää illalla ja sit pystyy paremmi rentoutuu opiskeluiden jälkeen. 
(H3) 
 
No siis mä sanoinki jo, että toi vaikuttaa just siihe et sä voit tehdä niitä just millo sä haluut ja 
missä sä haluut, et voi just vaiks lähtee reissuun, vaikka perheen luo ja tehdä opintoja siellä. (H6) 

 

Haastateltavien vastauksissa on havaittavissa myös hieman erimielisyyttä siitä, onko 

paikkarajoitteiden poistuminen aina opiskelijoille myönteinen kehityskulku. Vaikka ope-
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tuksen paikkarajoitteiden muutokset ovat selkeästi vaikuttaneet myönteisesti osaan luo-

kanopettajaopiskelijoista, voidaan haastatteluiden pohjalta todeta, että se voi myös vai-

kuttaa kielteisesti kokemuksiin etäopinnoista. Alla olevat haastattelusitaatit osoittavat, 

että paikkasidonnaisuudella voidaan nähdä olevan myös tärkeitä opiskeluun virittäviä as-

pekteja, jotka helpottavat orientoitumaan päivän työskentelyyn (H2 ja H6). Haastatte-

luissa nousi esiin myös huoli siitä, kuinka uudet yliopisto-opiskelijat pärjäävät etäopinto-

jen parissa, kun heillä ei ole mahdollisuutta tutustua kanssaopiskelijoihin normaaleissa 

opetustiloissa, kuten luentosaleissa ja ruokailutiloissa (H5). Täten opintojen paikkasidon-

naisuuden puuttuminen voi aiheuttaa kielteisiä vaikutuksia jopa sosiaalisten suhteiden 

muodostamisprosesseissa.  

 

Mutta toisaalta se paikkasidonnaisuus on sellane, että tarttis siirtyä paikasta toiseen, että vois 
orientoitua opiskeluun. Ite kaipais sellasta paikkasidonnaista opiskelua, kun se sopis itelle pa-
remmin. (H2) 
 
Sääliksi käy niitä, jotka on nyt alottanut, että onhan se niiku täysin eri juttu et ootko sä yksin 
kotona vai porukalla siellä osallistumassa, et oha se tosta näkökulmasta kurja juttu, mutta itellä 
se ei tuosta vaakakupista painanu niin paljon niin ehdottomasti positiivinen juttu omalla koh-
dalla. (H5) 
 
Miinuspuolena on ehkä se, että kun niitä opintoja tekee missä sattuu, niin niistä sit vähä luistaa 
että mä oon esimerkiksi ollut jollai ryhmätunnilla jossain Hesburgerissa matkalla mökkireis-
suille. Että oon niiku saattanut olla sellaisis paikois, missä mä en oo niin kiinnostunut niistä 
asioista, että mä koen et jos oisin niille ryhmätunneille paikalle, niin mä oisin keskittynyt niihin 
asioihin paljon enemmän ku mitä mä nyt ehkä tein jossain muualla ollessani. Ja valinta siitä, että 
saa olla missä ja millon haluaa, nii ei tue ainakaa sitä mun omaa oppimistani. (H6) 
 

 

Barclay ja kollegat (2018, 584–585) esittävät, että sitoutumattomuus johonkin tiettyyn 

paikkaan lisää opiskelijoiden vapautta suunnitella omia aikatauluja ja muuta vapaa-ajan 

elämää, mutta kuten haastateltava (H6) yllä mainitsee, on siinä vaarana liiallinen jousta-

minen yliopisto-opintojen kustannuksella, jolloin on perusteltua esittää, että aika- ja paik-

karajoitteiden muutosta vapaammaksi ei tulisi käsittää pelkästään myönteisenä kehitys-

kulkuna. 

  

6.2 Etäopintojen opetus- ja opiskelumenetelmät 

 

Opiskelumenetelmillä on Turanin ja Cetintasin (2020, 126–127) mukaan merkittävä rooli 

opiskelijan kokemuksiin etäopintojen mielekkyydestä ja koetusta hyödyllisyydestä. Etä-

opinnoissa käytetään usein video- ja tallenneperusteisia opetusmenetelmiä tai opiskeli-

joita aktivoivia ryhmätyöskentelyyn keskittyviä opetusmenetelmiä, joissa noudatetaan 
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selkeitä aikataulullisia struktuureita (Sagheb-Tehrani, 2011, 42; Kaysi, 2018, 2; Sălceanu, 

2020, 111). Opiskelumenetelmien ollessa hyvin keskeisessä asemassa oppimisproses-

sissa, on mielestäni perusteltua pohtia, kuinka etäopintoihin siirtyminen on vaikuttanut 

luokanopettajaopiskelijoiden kokemuksiin etäopetuksessa käytettävistä metodeista.  

 

6.2.1 Opettajan rooli ja etäopinnoissa käytettävät opetusmetodit 

 

Ensimmäinen haastatteluiden pohjalta selkeästi esiin nouseva havainto on kaksiosainen: 

ensimmäiseksi haastatteluissa nousi esiin kurssikohtaiset vaihtelut opetusmetodien koh-

dalla ja toiseksi opettajan roolin koettu merkitys. Toisaalta kurssikohtaiset vaihtelut ope-

tusmetodien välillä liittyvät todennäköisesti kurssin opettajaan, kuten haastateltavien 

yksi, kolme ja kuusi (H1, H3 ja H6) alla olevista vastauksista voidaan havaita. 

 

Tosi vaikee, kun se on tosi kurssikohtaista. Tuntuu et osa opettajista on niinku lähteny tosi lais-
kalla fiiliksellä siihen, ja sit toisilla on taas tosi paljon kaikkia juttuja. (H1) 
 

Mun kokemuksen mukaan se on paljon liittynyt siihen, että kuka opettaa sitä kurssii. Toiset opet-
tajat on huolehtinut siitä, että on erilaisia tehtäviä ja aineistoa löytyy erilaisista teemoista. Toisilla 
on sit taas sellane, et se aineisto on tosi rajallinen ja niihin tehtäviin on vaan se yks tulokulma, 
eikä muut tulokulmat näy siihen tehtävään yhtään. Koen, että opettajan rooli on se isoin siinä. 
(H3) 
 

Mä koen se ehkä sen tosi paljon sillei et se riippuu siitä kurssista, et niiku joskushan on ollu tosi 
kivoja ja hyviä ja tehdä yhdessä, mut ehkä joskus on vähä tuntunut sillei on vähä niiku dumbattu, 
että tehkää keskenänne joku tälläne ja olette omillanne. (H6) 

 

Haastatteluihin osallistuneet luokanopettajaopiskelijat eivät kuitenkaan osanneet suoraan 

sanoa, olisiko kurssien opetussisällöt ja -metodit samankaltaisia, mikäli kurssit järjestet-

täisiin lähiopetuksessa etäopetuksen sijaan. Etäopetuksessa näyttäisi esiintyvän kohtalai-

sen paljon akateemisten tekstien kirjoittamista, itsenäistä työskentelyä ja ryhmätyösken-

telyä, kuten haastateltavien kaksi ja kuusi (H2 ja H6) vastauksissa mainitaan. Akateemis-

ten tekstintuottotaitojen kehittymistä moninaisten kirjoitustehtävien suosimisen vuoksi ei 

pidetä suoranaisesti kielteisenä aspektina, mutta se nähdään kenties hieman yksipuolisena 

tapana järjestää etäopetusta.  

 

No metodit on ollu aika niinkun kirjallisuuspainotteisia, että aika paljon kirjottamista. Se osal-
taan tukee kyllä oppimista, että nykyään osaa kirjottaa vaikkapa akateemista tekstiä tosta noin 
vain, koska niitä on joutunut kirjottaa niin paljon. Normioloissa se ois varmaa ollut enemmän 
sellasta keskustelevaa oppimista. (H2) 
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Osa on niiku ollu sillee vaik täysin itsenäistä työtä, et muutettu sillei et tää nyt on täysin sun 
vastuulla ja sä palautat nää. Joissai taas ollu just ZOOM:ssa niiku läsnäoloo vaativii ryhmätuntei. 
Aika paljo ollu ryhmätöitä, et se tulee mulle niiku varmaa koettu olevan hyvä tapa tähä etäaikaan. 
(H6) 

 

Haastateltava neljän (H4) alla olevasta vastauksesta voidaan havaita, että opettajien jär-

jestämät pakolliset keskustelutilaisuudet tai pakolliset luennot eivät välttämättä palvele 

luokanopettajaopiskelijan mielenkiinnon kehittymistä hyödynnettyä opetusmetodia koh-

taan. Oletettavasti haastateltava neljä (H4) tarkoittaa tällä pakollisuudella sellaisia lyhyitä 

kommentointitehtäviä jollekin foorumille, jotka välittyvät opiskelijoille väkinäisinä ja 

ovat näennäisesti aktiivisuutta nostavia. Tämä havainto on linjassa Son ja Brushin (2008, 

332) esittämän havainnon kanssa, jossa he käsittelevät opettajan yrityksiä aktivoida etä-

opiskelijoita hieman pakonomaisesti. Tutkimuksessa havaittiin (So & Brush, 2008, 332), 

että liikaa tai väärinkäytettynä tällaiset fundamentaalisesti pätevät aktivointimenetelmät 

menettävät tehoaan ja mahdollisesti jopa lisäävät opiskelijan negatiivisia tuntemuksia etä-

opiskelua kohtaan. 

 

Ne on ollut erilaisia, tavallaan jos on pakotettu johonkin foorumikeskusteluihin, niin ne ei oo 
sillee mua ainakaan tukenut, vaan ne on tuntunut pakollisilta riesoilta. Luennot on musta samat, 
mut ne pakolliset on ärsyttänyt, jos ne tuntuu sellasilta päälleliimatuilta. (H4) 

 

On hyvin todennäköistä, että etäopetusta järjestävä opettaja pyrkii Sălceanun (2020, 111) 

mukaisesti toteuttamaan erilaisia interaktiivisia etäopetus- ja etäopiskelumetodeja, kuten 

keskustelutehtäviä, koska niiden on havaittu lisäävän etäopintojen koettua mielekkyyttä. 

Kuitenkin haastatteluiden pohjalta näennäisesti aktivoivien opetusmenetelmien väkisin 

tapahtuvaan implementointiin tulisi kiinnittää kenties entistä enemmän huomiota sekä 

pohtia kulloistakin tarkoituksenmukaisuutta ja valitun opetusmetodin hyötyodottamaa, 

jotta ne eivät kääntyisi itseään vastaan. Tilanteet, joissa opettaja käyttää vahvaa kontrollia 

ja opiskelijat ovat itsesäätelyltään heikkoja, voidaan nimittää Kallin ja Malisen (2005, 30) 

mukaan sopusoinnuksi. On kuitenkin tärkeää pohtia, onko tällainen sopusointu etäopin-

noissa pitkällä aikavälillä järkevää vai pitäisikö sen olla luonteeltaan toisenlaista. 

 

6.2.2 Taito- ja taideaineet etäopinnoissa 

 

Luokanopettajakoulutus on Suomen Opettajiksi Opiskelevien Liiton (SOOL, 2022) mu-

kaan hyvin käytännönläheistä, koska peruskoulussa opetettavien oppiaineiden kirjo on 

verrattain laaja ja monipuolinen. Luokanopettajaopiskelijat opiskelevat muun muassa 
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taito- ja taideaineita voidakseen opettaa niitä peruskoulun oppilaille menestyksekkäästi 

työelämässä. Monialaisia opintoja suoritetaan yhteensä vähintään 60 opintopisteen ver-

ran, joten ainakin viidesosa opinnoista keskittyy puhtaasti koulussa opetettavien oppiai-

neiden didaktisten sisältöjen omaksumiseen (SOOL, 2022). Useat näiden oppiaineiden 

sisällöistä koetaan luokanopettajaopiskelijoiden vastauksissa käytännöllisempinä kuin 

esimerkiksi kasvatustieteen teoreettisemmat oppiaineet. Vaikka myös taito- ja taideaineet 

vaativat vankkaa teoriapohjaa, vaatii niiden käytännöllinen toteutus usein konkreettisem-

pia kädentaitoja, kuten luistimien sitomista tai maalaamista, kun taas täysin teoreettisesti 

orientoitunut kurssi voi painottua abstraktiin osaamiseen tai kirjoitustehtävän toteuttami-

seen. Etäopintojen hyödyntäminen on aiheuttanut luonnollisesti sen, että myös taito- ja 

taideaineiden opetus on siirtynyt pääosin teknologiaviritteiseksi ja -välitteiseksi opetus-

toiminnaksi. Taito- ja taideaineiden muuttuminen etäopetuksen pariin esiintyi luokan-

opettajaopiskelijoiden haastatteluissa muutamissa kohdin. 

 

Taito- ja taideaineiden järjestäminen etäopetuksen metodein ei näyttäytynyt positiivisessa 

valossa luokanopettajaopiskelijoiden vastauksissa (H2 ja H3), koska niiden opetussisisäl-

töjä ei mielletä sellaisiksi, joita voi opiskella suoraan teoriakirjallisuudesta. Konkreetti-

nen pelko etäopintojen aiheuttamasta osaamisen puutteesta esiintyy etenkin haastateltava 

kahden (H2) vastauksessa, kun hän mainitsee muun muassa lasten luistelunopetuksen jää-

neen varsin teoreettiselle tasolle. Taito- ja taideaineiden kohdalla luokanopettajaopiske-

lijat näyttäisivät siis kokeneen parempana vaihtoehtona lähiopetuksen, koska etäopetuk-

sen konkreettisuuden koettiin jäävän hieman liian abstraktille tasolle (H2, H3 ja H6).  

 

Tietyissä oppiaineissa, vaikkapa taideaineissa tai liikunnassa, niin niihin oisi kaivannut enem-
män sitä lähiopetusta ja normioloissa olevaa opetusta, kun joteki se käytäntö, mitä on muutenkin 
aika vähä meidän opinnoissa, niin se kosketuspinta jää tosi vähäiseksi niissä opinnoissa. Vaikka 
siinä liikuntaan, niin jotkut aiheet vaa jää leijumaan, eikä niistä saa samalla tavalla konkreettista 
kokemusta. Tuntuu, että jotkut sisällöt esimerkiksi luisteluun liittyen tai lasten luistimien sito-
miset, eikä oo päässy niitä oikeesti harjoittelee niitä, niin tuntuu, että on pelko, että jotkut asiat 
jää vähän ohuiksi, eikä opiskelusta oo saanu kaikkee sitä irti, mitä ois voinu saada normioloissa. 
(H2) 
 

Esimerkiksi taito- ja taideaineissa on tosi hankala luoda etänä semmosta monipuolista kokonai-
suutta, kun vaikka lähiopetuksena voitais paremmin vertailla eri toimintatapoja ja miten ne poik-
kee toisistaan. (H3) 
 

Mut niiku ainakin noi monialaiset ei toimineet kovin hyvin. Jos jotain vois tehä konkreettisesti 
niin musta se etäopetus ei tue oppimista sillon. (H6) 
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Edellä esitetyistä haastattelusitaateista poiketen, haastateltava viisi (H5) esitti, että vaikka 

ajatus liikunnan didaktiikan käytännönläheisten opetussisältöjen toteuttamisesta etänä voi 

kuulostaa pedagogisesti heikolta ajatukselta, on sen toteuttaminen kuitenkin koettu pää-

osin myönteisenä. Tällaiset myönteiset taito- ja taideaineiden etäopetuskokonaisuudet 

osoittavat, että luokanopettajaopiskelijoiden välillä näyttäisi olevan jonkin verran vaihte-

lua siinä, kuinka etäopinnot näissä aineissa koetaan. Osalla luokanopettajaopiskelijoista 

voi olla paremmat valmiudet, välineet ja osaaminen sekä korkeampi motivaatio toteuttaa 

taito- ja taideaineita etämallisesti. Vastauksista havaittiin kuitenkin, että pääosa haastat-

teluun osallistuneista luokanopettajaopiskelijoista toivoi, että taito- ja taideaineita voitai-

siin opettaa lähiopetuksessa niiden merkittävän käytännönläheisen luonteen vuoksi. 

 
Esimerkkinä mun mielestä esimerkiksi liikunnan didaktiikka, mitä vois ajatella, että aivan äly-
vapaata käydä niitä ilman, että tekee niitä, mutta mun mielestä ihan älyttömän hyvin vedetty 
kokonaisuus se oli mietitty sillai, et niitä voi kaikkia koittaa kotona ite ja sitä kautta sitten osal-
listua. (H5) 
 

6.3 Ryhmätyöskentelytaidot 

 

Ryhmätyöskentelyn nähdään olevan oppimisen kannalta erittäin keskeisessä roolissa so-

siaalisessa konstruktivismissa. Tynjälän (1999, 39) mukaan tässä oppimiskäsityksessä 

kaikki oppiminen on ensisijaisesti ryhmän ansiota, eikä yksilön koeta oppivan itsenäisesti 

samoissa määrin kuin ryhmässä. Oppimisen sosiaalisen ulottuvuuden tärkeys on tunnis-

tettu myös yliopisto-opinnoissa (Repo-Kaarento, ym., 2009, 101), joten on hyvin tärkeää 

kerätä luokanopettajaopiskelijoilta tietoa siitä, kuinka hyvin etäopinnot ovat onnistuneet 

luomaan ryhmätyöskentelytaitoja kehittäviä oppimisympäristöjä ja toteuttamaan Vygots-

kyn lähikehityksen vyöhykkeestä johdettuja kollaboratiivisen oppimisen malleja (Kalli & 

Malinen, 2005, 28–31). Teoreettisten oppimisen mallien lisäksi on tärkeää pohtia, tarjoa-

vatko etäopinnot realistisia mahdollisuuksia kehittää konkreettisia ryhmätyöskentelytai-

toja. 

 

Aiemmissa etäopintoja tutkineissa tutkimuksissa havaittiin, että ryhmätyötehtäviä hyö-

dyntävät korkeakouluopiskelijat kokevat enemmän tyytyväisyyttä etäopintoja kohtaan 

kuin sellaiset korkeakouluopiskelijat, jotka eivät hyödynnä ryhmätyötehtäviä (So & 

Brush, 2008, 318, 328). Myös Smallwood ja Brunner (2017, 450) esittävät, että ryhmä-

työskentelytaidot kehittyvät verkkomuotoisessa ryhmätyöskentelyssä. Lisäksi muun mu-

assa Lindblom-Ylänne, Mikkonen, Heikkilä, Parpala ja Pyhältö (2009, 73) sekä Lehtinen, 
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Lerkkanen ja Vauras (2016, luku 11.1) esittävät, että hyvät ryhmätyötaidot ovat erittäin 

keskeisiä työelämässä. Lehtinen ja kollegat (2016, luku 11.1) mainitsevat myös, että 

pelkkä mahdollisuus toimia yhteistyössä ei välttämättä takaa suotuisia tuloksia, vaan kai-

ken keskiössä ovat opetustilanteiden järjestely ja oppimisen ohjaaminen. Seuraavaksi 

esittelen luokanopettajaopiskelijoiden kokemuksia etäopintojen vaikutuksesta heidän 

ryhmätyötaitojensa kehittymiseen. 

 

6.3.1 Ryhmätyöskentelytaitojen kehittymisen haasteet etäopinnoissa 

 

Tarkasteltaessa haastateltavien viisi ja kuusi (H5 ja H6) alla esitettyjä haastattelusitaat-

teja, voidaan havaita, että luokanopettajaopiskelijat kokevat ryhmätyötaitojen kehittyvän 

myös etäopintojen aikana, mutta samalla he kokevat sen vaativan erityistä keskittymistä 

verrattuna lähiopetuksessa tapahtuviin ryhmätyöskentelytilanteisiin. Etenkin paikka-

sidonnaisuuden puute näyttäisi esiintyvän kielteisessä merkityksessä heidän vastauksis-

saan. 

 

Niinno siis kyllä ne varmasti kehittyy, kun niitä nyt on tai ylipääsä kun niihini osallistuu, että 
kyllähän siihen ryhmätyöskentelyyn tottuu siinä netin välityksellä, mutta se ei ehkä… siinä puut-
tuu se aika iso aspekti, kun ei olla siinä samassa tilassa niin…se hankaloittaa paljon. (H5) 
 

Jos oikeesti keskittyy, niin kaikki ryhmätyöt on onnistunut ihan vaikka joidenkin randomeidenki 
kaa. Riippuen siitä, että oonko mä oikeesti käyttänyt niitä mun ryhmätyötaitoja ja tsempannu, 
että on se sillei opettanut ja tukenut tavallaan tällästä erilaista ryhmätyötä, et onhan tää erilaista, 
kun et me oltais livenä istumassa pöydän ääressä, että ollu vähä sellasta totuttautumista siihen. 
(H6) 

 

Ryhmätyöskentelytaitojen koettiin myös joissakin vastauksissa heikentyneen (H1) tai nii-

den ei koettu kehittyneen lainkaan etäopintojen myötä (H4). Toisaalta haastateltava nel-

jän (H4) vastauksesta ei käy suoraan ilmi, kehittävätkö etäopintojen ryhmätyöt hänen 

ryhmätyöskentelytaitojansa, koska hän esittää lähi- ja etäopetuksen välisen eron olemat-

tomana. Näin hänen vastaustaan voidaan tulkita kaksijakoisesti. Ensiksi se voidaan käsit-

tää siten, että etäopinnot eivät kehitä ryhmätyöskentelytaitoja lainkaan. Toiseksi se voi-

daan käsittää siten, että etäopinnoissa ryhmätyötaidot kehittyvät yhtä paljon – tai yhtä 

vähän – kuin lähiopetuksessa. Haastateltava yhden (H1) vastauksesta puolestaan voidaan 

havaita sosiaalista taantumista, joka näyttäisi johtuvan nimenomaisesti etäopintojen digi-

taalisesta ryhmätyöskentelytodellisuudesta. Biasutti (2011, 1873–1874) esittää tutkimuk-
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sessaan, että lähes jokainen hänen tutkimukseensa osallistunut korkeakouluopiskelija ke-

hitti etäopetuksen ryhmätyötoiminnalla sosiaalisia taitoja sekä kommunikointitaitoja. 

Peilatessa haastateltavan yksi (H1) vastausta Biasuttin (2011) tutkimukseen, voidaan ha-

vaita, että vastaus on ristiriidassa tämän tutkimustuloksen kanssa. 

 

No en usko, että se on oikee mitekää. Teknologiamielessä mä oon oppinut uusia tapoja, et osaa 
työskennellä just ZOOM:ssa ja tiedostojen jakamiseen ja sillei. Et joo oon oppinut jotain, mut 
esim. vuorovaikutustaidoissa tuntuu, että oon ottanut takapakkia ja tuntuu, että on tosi vaival-
loista puhua ihmisille nykyää, että tuntuu et oisin niiku taantunut jotenkin. (H1) 
 

En kyl koe, että ois millään tavalla kehittänyt. Ei tuu mitään mieleen, millä ois kehittänyt. En 
nää mitään eroa etä- tai lähiopetuksen välillä. (H4) 

 

Helkama ja kollegat (2020, 248–250) esittävät teoksessaan, että ryhmän kiinteys eli ko-

heesio heikkenee, mikäli ryhmässä on paljon vapaamatkustajia eli sellaisia henkilöitä, 

jotka ovat näennäisesti mukana, mutta eivät oikeasti osallistu ryhmän työskentelyn edis-

tämiseen. Tällaisessa tilanteessa voitaisiin ajatella toteutuvan ajatus kollaboratiivisen op-

pimisen opetusvuorovaikutuksen haitallisesta ristiriidasta, sillä ryhmän jäsenten heikko 

itsesäätely yhdistettynä puutteelliseen opettajan ohjaukseen, voivat potentiaalisesti ai-

heuttaa tilanteita, joissa edellä mainittuja vapaamatkustajia esiintyy (Kalli & Malinen, 

2005, 30). Opettajan ammatin ollessa melko yhteistyöpainotteista, on äärimmäisen tär-

keää kyetä tunnistamaan etäopintojen aiheuttamia kielteisiä vaikutusketjuja muodostavat 

aihiot luokanopettajien koulutuksessa. 

 

6.3.2 Ryhmätyöskentelytaitojen kehittyminen etäopinnoissa 

 

Osalla vastaajista etäopintojen katsottiin myös vaikuttaneen myönteisesti ryhmätyötaito-

jen kehittymiseen, joten ilmiö näyttäisi tämän tutkielman osalta jakavan luokanopettaja-

opiskelijoiden mielipiteitä varsin selkeästi. Etenkin ryhmäläisten laajaa vaihtuvuutta ja 

uusien ihmisten kanssa työskentelyä pidetään etäopintojen ryhmätyöskentelyn vahvuu-

tena. Esimerkiksi haastateltavien kaksi ja kolme (H2 ja H3) vastauksista voidaan havaita, 

että etäopintojen aikana ryhmien muodostuminen on kenties sattumanvaraisempaa kuin 

lähiopetuksessa, mikä pakottaa opiskelijat toimimaan erilaisten ihmisten kanssa, joka voi 

kehittää heidän ryhmätyötaitojansa. Haastateltavan kuusi (H6) vastauksesta voidaan ha-
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vaita etäopintojen ryhmätyöskentelyn myös vaikuttaneen positiivisesti koettuun rohkeu-

den määrään, kun luokanopettajaopiskelijat joutuvat kenties hieman pakotetusti ryhmä-

työtilanteisiin vieraiden kanssaopiskelijoiden kanssa. 

 

No ainakin oon joutunut vähän olla ehkä enemmän sellasissa ryhmissä, joissa ei ehkä normaalisti 
joutuisi olla. Että sellasia keiden kaa ei normaalisti tekisi yliopistolla töitä, että on oppinut teke-
mään paremmin eri tyyppisten ihmisten kanssa yhteistyötä. Kaikki on tullu paljon selkeemmin 
heti alusta asti se, että kuka tekee mitäkin, et se ryhmätyö on ollut sellasta, että jokainen tekee 
sen oman osion ja sit ne kootaan yhteen. (H2) 
 

Joo no mä sanoisin, että etäopiskeluaika on ollut ainakin itelle ihan positiivista ja ryhmätyötaitoja 
lisäävää. Etäopiskelussa on paljon enemmän käytetty ryhmätehtävii opetuksessa ja ne toiminta-
tavat on niin moninaisia ryhmissä, niin se etäopetus tuo esiin sen, että ihmiset tekee asioita tosi 
monella tavalla, ja että jokaisella on se oma paras tapa. (H3) 
 
Mulla on mun mielestä hyvät ryhmätyötaidot ollu, että tää etätyöskentely on tuonut siihen ehkä 
vähä jotain uudenlaista. Tää koko etäaika on kestänyt niin kauan niin sit tavallaa keskittyy taval-
laa siihe, et tekee niitä asioita sen ryhmän kaa, että se on opettanut vähä sellasta rohkeutta enem-
män. (H6) 

 

Alla olevassa haastattelusitaatista (H3) ilmenee, kuinka tärkeässä asemassa etäopintojen 

ryhmätyöskentely on luokanopettajaopiskelijan ryhmätyötaitojen kehittymisprosessissa. 

Haastateltava kolme (H3) koki myönteisenä sen, että ryhmän eri jäsenten työskentelyta-

vat, aikataulut ja mieltymykset pitää ottaa joka kerta huomioon suhteessa työstettävään 

ryhmätehtävään. Tämä on mielestäni sellainen havainto, joka voidaan mahdollisesti ko-

kea raskaalta joidenkin opiskelijoiden mielestä, mutta haastateltava kolmen (H3) esittä-

mät havainnot ovat hyvin keskeisiä ryhmätyötaitoja koskevia osatekijöitä, joten on mah-

dollista argumentoida, että etäopinnot kehittävät ryhmätyötaitoja, vaikka ne koettaisiin 

toisinaan raskaina opeteltavina taitoina. Biasutti (2011, 1874) havaitsi tutkimuksessaan, 

että etäopintojen pienryhmätyöskentely painottaa etenkin yhteistyökyvyn kehittymistä 

sekä erilaisten näkökulmien ymmärtämistä ja kunnioittamista. Biasuttin (2011) havainto 

on nähtävissä myös haastateltavan kolme (H3) vastauksessa, jossa esiintyy muun muassa 

kanssaopiskelijoiden erilaisuuksien tunnustaminen ja arvostaminen. Myös Ruohotie 

(2002, 119) esittää, että sosiaalisen konstruktivismin keskiössä on eri mielipiteiden ja aja-

tuksien kohtaaminen ja yhteistyöllinen punnitseminen. Haastateltava kahden (H2) vas-

tauksesta voidaan havaita, että etäopintojen ryhmätyöskentelyssä työtaakka näyttäisi ja-

kaantunen tasaisemmin ryhmän eri jäsenten kesken, joka on tärkeä asia opiskelijoiden 

kuormittumisen kannalta. 

 

Se on ollu aika erilaista tehdä niinku etänä ryhmätöitä, joita on siis ollu tosi paljon, kun ne hom-
mat on jakautunut ehkä skarpimmin ryhmän kesken etäyhteyksissä. (H2) 
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Ryhmissä on sitten joutunu miettii, että mikä on sit se meidän ryhmälle paras tapa tehdä tätä, et 
tehdäänkö me yhteistä dokumenttia ja aikataulujen suunnittelua, kun joku saattaa olla mökillä 
tai jossain. Et pitää ottaa paljon asioita huomioon niissä ryhmäjutuissa. Et siinä mielessä etätyös-
kentely on vaikuttanut positiivisesti, kun on joutunut sumplimaan paljon asioita erilaisten ihmis-
ten kanssa ja miettii aina, että mikä on se paras toimintatapa, joka toimii just tässä hetkessä par-
haiten. (H3) 

 

6.3.3 Ryhmätyöskentelyn luonteen muuttuminen etäopinnoissa 

 
Useissa vastauksissa esiintyi hyvin samankaltaisia havaintoja etäopintojen ryhmätyös-

kentelytilanteiden luonteesta, kun luokanopettajaopiskelijat esittivät, että etäryhmätyös-

kentely mahdollistaa ryhmätöistä luistamisen muun muassa kytkemällä tietokoneen mik-

rofonin ja kameran pois päältä. Alla esitetyissä haastattelusitaateista voidaan havaita, että 

etäopintojen ryhmätyöskentelyosuudet koetaan jokseenkin epämieluisina, koska video- 

tai ääniyhteyttä ei vaadita koko ryhmätyöskentelyn ajan. Tämä näyttäisi johtavan haasta-

teltava viiden (H5) sanojen mukaisesti sellaiseen tilaan, jossa vapaamatkustajaefekti nou-

see esiin (ks. Helkama, ym., 2020). Haastateltavien viisi ja kuusi (H5 ja H6) vastauksista 

voidaan myös havaita, että he pitävät tätä ongelmaa nimenomaan etäopintojen aiheutta-

mana haasteena, sillä heidän käsityksensä mukaan tällainen sosiaalinen piittaamattomuus 

ei olisi mahdollista, mikäli ryhmätyöskentely järjestettäisiin lähiopetuksessa. 

 

Itellä on ollut monesti se, että ei niiku jaksa keskittyä, ei jaksa kiinnostaa, et puhuu sen oman 
puheenvuoron siinä ja sitten sit tota alkaa pyörittelee peukaloita tai jotain muuta. Ehkä tässä 
etänä tulee enemmän sellainen vapaamatkustajaefekti. Se on aika paljon helpompi tota siinä 
ZOOM:ssa laittaa kamera kiinni ja alkaa tekee ristikkoo ku ethän sä vastaavaa pystyis siellä 
luokkatilassa tekee. (H5) 
 
Sen huomaa niiku just tälläsis, et ei oo vaikka kameraa päällä, et mähä voin puuhastella täällä 
just mitä mä haluun, nii välillä musta ehkä tuntuu, etten mä ehkä hyödynnä niitä mun ryhmätyö-
taitoja, vaan mä oon sillei et mua ei kiinnosta ja mä oon puhelimella ja vähä katon et mitä mun 
ryhmä tekee niiku ilma mua. (H6) 
 

Kauppi ja kollegat (2020), Gerasimova ja kollegat (2018) sekä Barclay ja kollegat (2018) 

esittävät, että tietynlaisen sosiaalisen vuorovaikutuksen puute etäopinnoissa voi lisätä 

opiskelijoiden kokemaa yksinäisyyden tunnetta. Tämä näyttäisi olevan sellainen tulos, 

joka voidaan havaita myös haastateltavan yhden (H1) alla olevasta vastauksesta, kun hän 

mainitsee, että hän ei kykene enää funktionaaliseen toimintaan tuntemattomien ryhmä-

läisten kanssa, vaan poistuu mieluummin ryhmätyöskentelytapahtumasta. Tämä nähdään 

vastauksen (H1) perusteella helpommaksi vaihtoehdoksi, koska ryhmätyöskentelytapah-

tumaan osallistuminen aiheuttaa opiskelijalle ylimääräistä ja ahdistavaa tunnetta. Haasta-

teltava yhden (H1) alla oleva maininta on linjassa muun muassa Brooksin ja kollegoiden 



40 
 

(2020, 916) kanssa, sillä he esittävät opiskelijoiden kokevan sosiaalisen kanssakäymisen 

kasvottomuuden vuoksi kielteisiä tuntemuksia, kuten ahdistusta. Tämä voi toisaalta joh-

taa ketjureaktioon, jossa useat muutkin luokanopettajaopiskelijat poistuvat ryhmätyötilai-

suuksista. Ketjureaktion seurauksena luokanopettajaopiskelijat voivat joutua Kaupin ja 

kollegoiden (2020), Gerasimovan ja kollegoiden (2018) sekä Barclayn ja kollegoiden 

(2018) esittämään tilaan, jossa heidän yksinäisyyden tunteensa kasvaa etäopintojen 

myötä. 

 

Kun jotkut on vaa mikki kiinni ja kamera kiinni ja ne ei osallistu ryhmäkeskusteluun ja pari 
osallistuu keskusteluun ja ajaa sitä keskustelua eteenpäin. Ja mä oon nyt alottanut tekee tätä, mitä 
mä en tehnyt aiemmin, et ku jaetaa breakoutroomiit niin mä lähden vaa menee, ku mä en vaa 
pysty enää tekee sitä tuntemattomien kanssa. Se on vaa ylimääräistä ja ahdistavaa. (H1) 

 

6.4 Vuorovaikutus ja palaute  

 
Vuorovaikutus nähdään hyvin keskeisenä sosiaalisen konstruktivismin osa-alueena, sillä 

kaiken oppimisen nähdään tapahtuvan ihmisten välisen vuorovaikutuksen seurauksena. 

Vuorovaikutus on hyvin olennainen osa sosiaalista konstruktivismia, sillä kaiken tiedon 

ajatellaan syntyvän yhteisön sisäisten vuorovaikutusprojektien seurauksena, eikä mitään 

todellisen absoluuttisen objektiivista tietoa ole (Tynjälä, 1999, 55; Ruohotie, 2002, 119, 

122). Myös palaute on yksi osa vuorovaikutusprosessia, joten sen käsittely auttaa pohti-

maan, kuinka tehokkaasti etäopinnoissa on onnistuttu hyödyntämään sosiaalisen oppimi-

sen ulottuvuuksia (Ruohotie, 2002, 119). Vuorovaikutuksen ja palautteen osio on jaoteltu 

muutaman alaotsikon alle, jotta käsiteltävät aiheet erottuvat parhaalla mahdollisella ta-

valla, eikä lukijalle muodostu sekavaa kokonaisuutta. Ensiksi esittelen palautteen ja vuo-

rovaikutuksen määrästä esitettyjä havaintoja. Toinen osio käsittelee palautteen ja vuoro-

vaikutuksen koettua laatua. 

 

6.4.1 Palautteen ja vuorovaikutuksen määrä etäopinnoissa 

 

Haastateltavilta luokanopettajaopiskelijoilta kysyttiin heidän kokemuksiaan palautteen ja 

vuorovaikutuksen määrästä etäopintojen aikana. Muun muassa McCabe ja kollegat 

(2011, 176) esittävät, että sähköisessä muodossa saatu palaute on usein määrällisesti ja 

laadullisesti parempaa kuin traditionaalisessa lähiopetuksessa annettu palaute. Tarkastel-

taessa luokanopettajaopiskelijoiden alla esitettyjä vastauksia, voidaan havaita, että suurin 

osa tutkimukseen osallistuneista kokee palautteen määrän vähäiseksi etäopintojen aikana 
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(H1–H3). Toisaalta vastauksista voidaan havaita myös, että palautteen määrää kasvatus-

tieteen opinnoissa ei ole koettu lähiopetusmuodossakaan määrällisesti riittävänä (H1 ja 

H4), joten olisi mielestäni liian yksinkertaista esittää palautteen määrän vähäisyyden joh-

tuvan ainoastaan etäopintojen implementoinnista koulutusohjelmaan.  

 

No mun mielestä niiku palautetta on saatu koko kasvatustieteen opinnoissa niiku tosi vähä yli-
päätää. (H1)  
 

No sitä ei oo ollu hirveesti, oisin kyl kaivannu enemmänkin palautetta. (H2) 
 

No tota, mä sanoisin, että palautteen määrä on ehkä hivenen pienempi, jos puhutaan siitä palaut-
teesta, jota opettaja antaa. (H3)  
 

No aika vähäistä ollu kaikki palaute jo ennenkin ennen etäopiskelua, muutosta ei juuri ole tullut 
tähän. (H4) 

 

Haastateltava viiden (H5) vastauksessa näkyi muiden haastateltavien luokanopettajaopis-

kelijoiden havainnoista poikkeava kokemus palautteen riittävyydestä, kun hän esittää, 

että palaute on ollut määrällisesti riittävää myös etäopintojen aikana. Palautteen koetussa 

määrässä on siis selkeästi eroavaisuuksia, jotka voivat johtua esimerkiksi opiskelijoiden 

erilaisista kokemuksista siitä, mikä on riittävää, tai siitä, että kenties yksittäiset haastatte-

luihin osallistuneet opiskelijat ovat saaneet tosiasiallisesti enemmän palautetta kuin toi-

set.  

 

Mun mielestä se on ollu aika hyvää se palautekin, tai et sitä on saanu riittävästi, et just niikun on 
ollut noi Breakoutroomit niin on muutamalla kurssi, missä on ollut ryhmätöitä siellä ja et opettaja 
on niiku siellä kiertänyt, kuunnellu ja antanut palautetta. (H5) 

 

Etäopintojen tapahtuessa pääosin etäyhteyksien varassa, on vuorovaikutuksen määrää 

mielenkiintoista tutkia. Petillion ja McNeil (2020, 2491) esittävät, että vuorovaikutuksen 

vähäisyys voi johtaa oppimisprosessin heikentymiseen, joten pelkällä vuorovaikutuksen 

määrälläkin näyttäisi olevan jo merkittävä rooli oppimisprosessissa. Kaysin (2018, 2) tut-

kimuksessa havaittiin, että etäopinnot lisäävät opintojen aikana tapahtuvaa yleistä vuoro-

vaikutuksen määrää. Vuorovaikutuksen määrän keskeisen aseman vuoksi luokanopetta-

jaopiskelijoilta kysyttiin, miten he kuvailevat etäopintojen aikana tapahtuvaa vuorovai-

kutuksen määrää.  
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Alla olevista haastattelusitaateista voidaan havaita, että useimmat haastateltavat (H4–H6) 

ovat sitä mieltä, että vuorovaikutuksen määrä on vähentynyt puhtaasti sen vuoksi, koska 

opinnot toteutetaan etämuotoisesti. Ainoana poikkeuksena voidaan pitää haastateltavan 

kolme (H3) mainintaa siitä, että vuorovaikutustilanteiden määrä on kasvanut etäopintojen 

aikana. Haastateltavien neljä, viisi ja kuusi (H4–H6) vastaukset näyttäisivät poikkeavan 

Kaysin (2018, 2) tutkimustuloksen kanssa, kun taas haastateltava kolmen (H3) vastaus 

näyttäisi tukevan Kaysin (2018, 2) tutkimustulosta. Haastateltava viiden (H5) vastauk-

sesta voidaan havaita, että etenkin vuorovaikutuksen sosiaalinen määrä on vähentynyt 

etäopintojen myötä. Haastatteluiden pohjalta voidaan todeta yleisellä tasolla, että luokan-

opettajaopiskelijat kokevat etäopintojen aikana saadun palautteen ja vuorovaikutuksen 

määrän pääosin melko vähäiseksi.  

 

Mun mielestä vuorovaikutus on lisääntynyt, kun ihmiset saa olla kotona, niin ihmiset ehkä va-
pautuu hieman niissä omissa henkilökohtaisesti parhaissa tiloissaan. Ihmiset uskaltaa vapaam-
min jutella ja olla rentoja, ja se lisää sellaista yleistä vuorovaikutusta, joka ei ees liity siihen 
tehtävää. (H3) 
 

Vuorovaikutuksen määrä on hyvällä tavalla vähentynyt, kun ei oo tarvinnut kaikkee sitä oppi-
miseen liittymätöntä vuorovaikutusta väkisin pitää yllä. (H4) 
 

Jos nyt mietitään, että se opettaja aloittaa kyselee kuulumisia, että miten on mennyt ja tällästä 
jossain ryhmässä, jos oltais fyysisesti paikalla niin kyllähän sille vastattaisi, mut vastaava tilanne, 
jos se on ollu jossain ZOOM:ssa niin on käynyt niin, että kaikki on hiljaa eikä kukaan vastaa 
siihen. Tehtäväorientoitunutta toimintaa ja sosiaalinen puoli on jäänyt sitten vähemmälle. (H5) 
 

Mulla on sellane ensimmäinen olo, et sitä vuorovaikutusta on vähemmän ihan senkin takia et osa 
kursseista on siirretty osin tai kokonaan itsenäiseen työskentelyyn, et kyllähän se vaikuttaa vuo-
rovaikutuksen määrään. (H6) 
 

6.4.2 Palautteen ja vuorovaikutuksen laatu etäopinnoissa 

 

Seuraavaksi halusin selvittää, kuinka luokanopettajaopiskelijat kokevat etäopintojen pa-

lautteen ja vuorovaikutuksen laadun. McCaben ja kollegoiden (2011, 176) tutkimuksessa 

havaittiin, että etäpalaute on usein laadullisesti korkeatasoisempaa kuin lähiopetuksessa 

annettu palaute. Myös Sălceanun (2020, 111) tutkimuksessa havaittiin, että etäopintojen 

eräänä hyötynä voidaan pitää palautteen välittömyyttä, joka edistää opeteltavien asioiden 

hahmottamista. Lehtinen ja kollegat (2016, luku 10.2.1) muistuttavat, että jokainen kokee 

vuorovaikutuksen hyödyllisyyden eri tavoin, koska jokaisella on erilaiset sekä vaihtelevat 
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tiedot ja valmiudet. Tämä aiheuttaa vääjäämättä tilanteen, jossa opetusta järjestävä orga-

nisaatio joutuu tekemään ison linjan päätöksiä, jotka eivät välttämättä ole jokaiselle yksi-

lölle kaikkein optimaalisimpia ratkaisumalleja (Lehtinen, ym., 2016, luku 10.2.1). 

 

Haastateltavien kolme, viisi ja kuusi (H3, H5, H6) alla olevista haastattelusitaateista voi-

daan havaita, että luokanopettajaopiskelijat kokevat etäopintojen palautteen laadun kor-

keaksi sekä asialliseksi. Etenkin haastateltava kolmen (H3) havainto pelkän tehtävän ar-

vioinnista on mielestäni tärkeä, sillä lähiopetuksessa annettu palaute voi saada kielteisiä 

vaikutteita, mikäli opettaja ja opiskelija ajautuvat jonkinlaiseen kiistatilanteeseen. Vaikka 

palautteeseen ei saisi vaikuttaa inhimilliset henkilökemiaan liittyvät faktorit, on etäope-

tuksen palaute koettu haastateltavan kolme (H3) vastauksessa kenties reilummaksi kuin 

lähiopetuksessa saatava palaute. Myös haasteltava kuuden (H6) maininta palautteen vas-

taanottokyvystä on mielestäni tärkeä. Hänen vastauksestaan tulee ilmi, että kirjallinen pa-

laute, jota suositaan etäopinnoissa, on helpommin vastaanotettavassa ja muistiin palau-

tettavassa muodossa suhteessa suulliseen palautteeseen. 

 

Se palaute, mitä saadaan keskittyy tosi hyvin siihen asiaan. Kun opettajilla ei oo etänä mitään 
pärstäkertoimia, kun se saa vaan sen työn, eikä nää sitä toista ihmistä siitä, niin ei synny mitää 
ennakko-oletuksia, eikä se opettaja etänä tiedä vaikka sen toisen ihmisen taustoista mitään. Et se 
arvostelu on sellasta kliinistä ja teknistä siitä asiasta, mitä on just nyt tehty. (H3) 
 

Hyvinhän se on toiminut se palautteenanto, et en mä tiedä onko siinä nyt niin isoo eroo verrattuna 
siihen, että olisi fyysisesti siel koululla. Vielä tohon opettajaan, niin, että onhan tollaset asiahom-
mat tullu hoidettua ihan hyvin ja niistä on saanu sen palautteen. (H5)  
 

Riippuu tosi paljon kurssista ja opettajasta, koen et oon saanu riittävää palautetta suurimmaks 
osaks. Joskus kirjallinen palaute on helpompi ottaa, kun sä muistat sen mitä siinä on ollut, että 
jos sulle vaa sanotaa joku asia. (H6) 

 

Palaute koettiin toisaalta myös kielteisesti etenkin silloin, kun palautetta ei anneta henki-

lökohtaisella tasolla. Haasteltavien yksi ja kaksi (H1 ja H2) alla olevista vastauksista voi-

daan huomata, että etäopinnoissa käytetään summatiivista eli numeropohjaista arviointi-

menetelmää, joka pohjautuu johonkin opettajan tai muun tahon luomaan arviointimatrii-

siin. Tällaista arviointimenetelmää ei koeta kovin henkilökohtaisena, mutta toisaalta 

haastateltava kuusi (H6) pohtii myös sitä mahdollisuutta, että palautteen pintapuolisuus 

ei välttämättä olisi suoraan liitännäinen etäopintoihin, vaan potentiaalisesti arviointia to-

teuttavaan opettajaan. Haastateltavien yksi ja kaksi (H1 ja H2) havainnot voidaan liittää 
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McCaben ja kollegoiden (2011) sekä Honen ja El Saidin (2016) tutkimustuloksiin, joissa 

he esittävät etäopetuksen vähäisen henkilökohtaisen palautteen olevan haaste. 

 

Et tuntuu, et suurimmalla osalla kursseista sä vaa teet sen jonkun oppimispäiväkirjan tai ryhmä-
työn tai jonkun ja saat sit niistä sen numeron ja sit lähetetään sellane yhteinen sposti kaikille 
osallistujille, et miten se suunnilleen on mennyt yleisesti. Että ei saa sellasta henkilökohtaista 
palautetta töistä niiku opettajilta ainakaa. (H1) 
 

Se on ollu aika numeropainotteista tai joku yleinen arviointimatriisi, minkä perusteella arvioi-
daan, mut eihän se oo kovin henkilökohtaista palautetta. (H2) 
 

Loppupalaute on ollut sellane tosi pintapuolinen, mut mä en tiedä et vaikuttaako se etäaika siihen 
vai onko se vaa jonkun tietyn opettajan tyyli antaa palautetta. (H6) 

 

Palautteen laadun lisäksi myös vuorovaikutuksen laadulla näyttäsi olevan keskeinen rooli 

oppimisprosessissa. Muun muassa Repo-Kaarento ja kollegat (2009, 100–101) esittävät, 

että vuorovaikutuksen tulisi olla kaksisuuntaista ja oppimista tukevaa. Kaikki opetusti-

lanteessa tapahtuva vuorovaikutus on tärkeässä roolissa myönteisen ja oppimista tukevan 

oppimisilmapiirin luomisessa (Lehtinen, ym. 2016, luku 10.1). Sosiaalisen konstruktivis-

min ajatus oppimisesta perustuu puhtaasti sosiaalisen vuorovaikutustilanteen pohjalle, jo-

ten vuorovaikutusta voidaan pitää myös tästä aspektista äärimmäisen tärkeänä oppimisen 

faktorina (Tynjälä, 1999, 44). Luokanopettajaopiskelijat jaottelivat vastauksissaan vuo-

rovaikutuksen kahteen erilliseen osaan. Ensiksi he pohtivat vuorovaikutusta kurssin opet-

tajan ja opiskelijan välillä. Toiseksi he pohtivat vuorovaikutusta muiden kanssaopiskeli-

joiden välillä.  

 

Vuorovaikutus opettajan ja opiskelijan välillä koettiin pääosin hyvin vähäisenä. Opetus 

koettiin hyvin luentomaisena, jolloin kaksisuuntaista vuorovaikutussuhdetta ei pääse syn-

tymään (H1–H3). Haastateltava kolme (H3) esittää kuitenkin myös erään hypoteesin siitä, 

miksi etäopintojen vuorovaikutussuhde opettajan ja opiskelijan välillä voi välittyä hyvin 

suppeana, kun hän mainitsee opettajien vaihtelevat valmiudet toimia digiviritteisessä op-

pimisympäristössä. Samoin sähköpostitse tapahtuva viestintä näyttäisi esiintyvän haaste-

lavien vastauksissa vuorovaikutussuhdetta heikentävänä tekijänä (H1 ja H4). Hone ja El 

Said (2016, 164) esittävät, että opettajan ja opiskelijan välinen kanssakäyminen on mer-

kittävässä roolissa etäopinnoissa, joten haastatteluissa mainitut kokemukset vähäisestä tai 

etäisestä vuorovaikutuksesta opettajan ja opiskelijan välillä voivat aiheuttaa potentiaali-
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sesti laajoja haasteita etäopintojen järjestämiseen. Vähäinen vuorovaikutus voi mahdolli-

sesti heikentää oppimisprosessia (ks. sosiaalinen konstruktivismi oppimiskäsitteenä esim. 

Kalli & Malinen, 2005, 28).  

 

Mä en nää, että opettajalla ja opiskelijalla on mitään vuorovaikutusta olemassa, ellei se oo pa-
kollinen osa kurssia, et se opettaja niiku käskee, että vastaappa sinä. Mut ei niiku muuten oo. 
Välillä mä oon laittanu spostia luennoitsijalle, kun en mä kehtaa kysyy mitään siinä luennolla. 
(H1) 
 

Mm no aika tota sellasta luentomaista, niinku vaikka ois ollu joku ryhmätunti, niin se on silti 
ollu tosi luentomaista se kaikki opetus. Se on ollu niinku aika sellasta, että opettaja puhuu ja 
näyttää kalvoja, että ethän sä juuri oo missään vuorovaikutuksessa sen opettajan kanssa. (H2) 
 

Tässä on taas paljon kyse opettajasta ja opiskelijasta. Et jotkut haluaa et se opetus on tosi opet-
tajajohtoista ja jotkut taas haluaa vapaamman ilmapiirin. Opettajan näkökulmasta tää digimei-
ninki voi olla vaikuttava tekijä, että kun joillekin opettajille on hankalampi käyttää just ZOOM:ia 
ja tälläsii, niin onhan se varmaa vaikuttamassa siihen vuorovaikutuksen tapaan. (H3) 
 

No ehkä se vuorovaikutus on sikäli jäykempää, kun ei voi mennä esimerkiksi. käytävällä vetäisee 
hihasta ja tuntuu jäykältä laittaa sähköpostia. (H4) 

 

Haastatteluissa luokanopettajaopiskelijat pohtivat myös kanssaopiskelijoiden välisiä vuo-

rovaikutussuhteita etäopinnoissa. Valtaosa haastatelluista on kokenut etäopintojen vähen-

täneen tai muuntaneen opiskelijoiden välisiä vuorovaikutussuhteita merkittävästi. Tähän 

kehityskulkuun tulisi kiinnittää runsaasti huomiota, sillä kanssaopiskelijoiden keskeinen 

kommunikointi, ajatusten vaihtaminen ja toisten kuuntelu ovat keskeisiä oppimista lisää-

viä sosiaalisen konstruktivismin aspekteja, joten niiden vähentyminen voi vaikuttaa kiel-

teisesti oppimisprosessiin (Ruohotie, 2002, 119, 122). 

 

Etenkin vuorovaikutuksen vähentyminen ja kaventuminen vain lähimpiin opiskelijakave-

reihin, on koettu kielteisenä muutoksena, kuten esimerkiksi haastateltava kaksi (H2) to-

teaa. Vuorovaikutus tuntemattomien opiskelijoiden kanssa näyttäytyy osalle vastaajista 

myös pakollisena aktiviteettina (H1), joka ei todennäköisesti edistä vuorovaikutussuhteen 

kehittymistä ja laatua. Samoin eräänä ongelmana mainitaan etäopetusalustan mahdollis-

tama vuorovaikutustilanteiden välttely, jota ei nähdä mahdollisena samalla tavoin lä-

hiopetuksessa (H2). Haastateltujen havainnot ovat linjassa aiempien tutkimustulosten 

kanssa. Esimerkiksi Kaupin ja kollegoiden (2020, 1109) sekä Smallwoodin ja Brunnerin 

(2017, 451–452) tutkimuksissa mainitaan, että fyysisen vuorovaikutuksen puute vähentää 

yhtenäisyyden tunnetta, kommunikoinnin määrää ja lisää opiskelijoiden kokemia haas-

teita verrattuna lähiopetukseen. 
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Oon aika pitkälti yhteydessä vaan mun opiskelijakavereideni kanssa, et en mä vuorovaikuta mui-
den kanssa, tai niiku tuntemattomien kanssa, paitsi pakkotilanteissa, niiku vaikka ryhmätöissä. 
(H1) 
 
Kun sä voit vaa lähtee breakoutroomista ja tulla takasin, eikä siitä tuu mitää sanomista, että sä 
voit vältellä mitä tahansa keskustelua vs. että sä oisit jossain kampuksella normaalissa opiskelu-
tilanteessa. Kaikki sellanen opiskelijakavereiden välinen keskustelu luentojen puolella on jäänyt 
pois, paitsi ihan lähimpien kanssa. On kärsinyt paljon. (H2) 
 

Kyl musta niiku jos vertaa lähiopetusta ja etäopetusta niin on sitä toisten kaa olevaa vuorovaiku-
tusta paljon vähemmän. (H6) 

 

Muutokset opiskelijoiden välisissä vuorovaikutussuhteissa on nähty etenkin sosiaalisen 

aspektin kaventumisena ja tehtäväorientoituneen vuorovaikutuksen lisääntymisenä. Alla 

olevista haastattelusitaateista (H4 ja H5) voidaan havaita, että etäopintojen vuorovaikutus 

on menettänyt informaalia vuorovaikutusta ja vastaavasti lisännyt tehtäväorientoitunutta 

vuorovaikutusta. Tämä muutos voi edesauttaa opintojen nopeassa suorittamisessa, mutta 

sosiaalisten suhteiden määrän ja laadun heikentyessä muunlaiset ongelmat voivat muo-

dostua haasteiksi opintoja suorittaville opiskelijoille. Lisäksi heikko vuorovaikutus voi 

heijastua oppimisprosessin tehokkuuteen (Tynjälä, 1999, 55). Barclay ja kollegat (2018, 

585) esittivät myös, että sosiaalisen aspektin puuttuminen etäopetuksessa voi aiheuttaa 

eristäytymisen tuntemuksia opiskelijoissa, joten näihin fundamentaalisiin muutoksiin 

opiskelijoiden vuorovaikutussuhteiden sosiaalisissa dimensioissa tulee suhtautua riittä-

vällä vakavuudella. 

 

Kankeempaa ja vähäsempää, kun ei oo informaalia kanssakäymistä. Tehtäväorientoituminen nä-
kyy hyvin tässä, että ei oo sosiaalista aspektia siinä. (H4) 
 

Sanotaan, että aikasemmin, kun on se tehtävä tehty, niin on voitu lisäks miettii, et joo mitäs 
mieltä tästä kurssista tai tehtävästä on oltu, et se on jääny ja on vaa hoidettu se tehtävä ja thats it. 
Tehtäväorientoitunutta toimintaa ja sosiaalinen puoli on jäänyt sitten vähemmälle. (H5) 

 

Toisaalta etäopintojen ei koeta pelkästään kaventaneen vuorovaikutusta, vaan jopa lisän-

neen sen määrää ja koettua laatua, kuten käy ilmi haastateltava kolmen (H3) vastauksesta. 

Myös haastateltava kuuden (H6) vastauksesta voidaan havaita, että opiskelijan oman 

asennoitumisen koetaan olevan keskeisessä asemassa vuorovaikutussuhteiden luomisessa 

ja ylläpitämisessä. Helkaman ja kollegoiden (2020, 207) mukaan vuorovaikutussuhteet 

ovat yhteistoiminnallisia ja ne pitävät sisällään odotuksen siitä, että toisen ihmisen aloit-
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teeseen reagoidaan, joten haastateltava kuuden (H6) havainto opiskelijan omasta vas-

tuusta vuorovaikutussuhteiden ylläpidossa ja luonnissa on mielestäni varsin tärkeä ha-

vainto. 

 

No kyl mä sanoisin, että opiskelijoiden välinen vuorovaikutus on lisääntynyt, kun joutuu kaikki 
perusasiatkin hoitaa vähä niiku sellasen etävuorovaikutuksen kautta. Kun joutuu esimerkiksi te-
kee ne kaikki alkututustumiset ja sellaisetkin etänä, niin onhan se pakottanut semmosee vuoro-
vaikutuksee. Ihmiset on myös vapautuneempia puhumaan myös sellasista, että mitä tänään on 
tehty, eikä se oo vaa niin kliinistä opiskelupuhetta koko ajan. (H3) 
 
Yleisesti ainaki täs etäaikana musta sillä on tosi iso merkitys, et mitä sä ite teet. Että otaks sä 
vaikka yhteyttä sun opiskelijakavereihin, et haluisko ne kattoo luentoo yhessä tai jutella, et ta-
jusitteko te tätä asiaa ja voi niiku jutella niistä opinnoista. (H6) 

 

6.5 Itseohjautuvuus ja itsekuri 

 
Kognitiivisessa konstruktivismissa itseohjautuvuutta ja itsesäätelyä pidetään hyvin kes-

keisessä roolissa oppimisprosessin kannalta. Tässä oppimiskäsityksessä yksilön kyky tar-

kastella uutta tietoa vanhan tiedon rinnalla nähdään hyvin merkittävänä. Yksilö käsittelee 

oppimaansa muodostamiensa skeemojen kautta, jonka jälkeen hän pohtii aktiivisesti, 

onko uusi tieto sellaista, jota voidaan sulauttaa olemassa oleviin skeemoihin, vai sellaista, 

jonka vuoksi olemassa olevia skeemoja pitää muokata fundamentaalisesti uudelleen. Tätä 

prosessia kutsutaan kognitiivisessa konstruktivismissa oppimiseksi. (Tynjälä, 1999, 37–

38, 41; Ruohotie, 2002, 119.) Itsekurin ja itseohjautuvuuden tarkastelu on myös siis op-

pimiskäsityksen ja oppimisen tulokulmasta oikein mielenkiintoinen ilmiö, joten sen ke-

hittymistä sekä luonnetta on tärkeää tutkia etenkin etäopinnoissa, koska etäopinnot näyt-

täisivät lisäävän hieman luokanopettajien yksinäisen koulutyön määrää. 

 

Aiempien tutkimuksien (ks. esim. Sălceanu, 2020; Reparaz, ym., 2020) tuloksia tarkas-

teltaessa voidaan havaita, että etäopinnot vaativat opiskelijalta lähiopetusta enemmän it-

seohjautuvuutta ja omien toimintojen hallintakykyä eli itsekuria. Etäopinnoissa on tyy-

pillisesti lähiopetusta suurempi autonomisuus omien opintojen etenemisen ja aikataulu-

tuksen suhteen, mutta samalla opiskelijan vastuu kasvaa merkittävästi. Liashenko ja 

Hnapovska (2019, 153) havaitsivat tutkimuksessaan, että etäopiskelumetodit lisäävät 

opiskelijan sisäistä motivaatiota ja itseohjautuvuutta, jolloin opiskelijat yrittävät saavut-

taa kovemmin opiskelulle asetetut tavoitteet. Halusin selvittää luokanopettajaopiskelijoi-

den kokemuksia etäopintojen asettamista vaatimuksista itseohjautuvuuden ja itsekurin 

suhteen, koska aiemmissa tutkimuksissa sekä kognitiivisessa konstruktivismissa ne ovat 
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nostettu hyvin keskeisiin etäopintojen onnistumisen, oppimisen ja koetun mielekkyyden 

mittareihin. Ensin selvitin, ovatko luokanopettajaopiskelijat havainneet itsekurin ja itse-

ohjautumisen lisääntynyttä tarvetta etäopintojen aikana.  

 

6.5.1 Itsekurin ja itseohjautuvuuden rooli etäopinnoissa 

 

Haastateltavat kaksi, kolme ja kuusi (H2, H3 ja H6) ovat kaikki yksimielisiä siitä, että 

etäopinnot vaativat lähiopetusta enemmän itsekuria ja itseohjautuvuutta, koska opiskelija 

on pääosin itse vastuussa omien opintojensa rytmittämisestä ja etenemisestä. Etenkin 

haastateltavan kuusi (H6) vastauksessa ilmenee etäopintojen myötä ilmaantunut havainto 

siitä, että opetusta järjestävä taho tarkistaa ainoastaan virtuaalisen nimen läsnäolon, joka 

mahdollistaa pakollisiin opintoihin osallistumisen kiertämisen.  

 

On vaatinut enemmän juuri sen takia, että se opiskelu on tapahtunut pääasiassa vain kotona. Ja 
ite on pitänyt ite aikatauluttaa sitä omaa opiskelua, jolloin ne opiskelupäivät ei oo niin selkeet 
tai se päivän pituus ja rakenne. (H2) 
 

Kyl mä sanoisin, että etäopiskelu on vaatinut paljon enemmän itseohjautuvuutta, että esimerkiksi 
toi aikataulutus on ollut itelleki sellane, et aikataulutus on vähä kärsinyt etäopetuksesta. (H3) 
 

Joo ehdottomasti, kun kukaa ei kato mitä sä teet, et ennen oli läsnäolopakko, vaikka ryhmätun-
neilla ja se opettaja katto, että onks tää tyyppi täällä ja nyt se saattaa kattoo onks sun nimi siinä 
ZOOM:ssa. Et kyl se vaatii tosi paljon itsekuria, jos sä haluut keskittyy siihen asiaan, niin sit sun 
pitää järjestää sun asiat sillee, että sä et oo tekemäs mitää muuta. (H6) 

 

Seuraavaksi halusin selvittää, ovatko luokanopettajaopiskelijat kokeneet kehittyneensä 

itseohjautuvuudessaan ja itsekurissaan. Reparaz ja kollegat (2020, 8) mainitsevat tutki-

muksessaan, että etäopintoja toteuttavat opiskelijat ovat parempia asettamaan tavoitteita 

sekä ovat tehokkaampia kuin lähiopetukseen osallistuvat opiskelijat. Haastateltavien 

neljä ja kuusi (H4 ja H6) alla olevista vastauksista voidaan havaita, että etenkin aikatau-

lutus on kehittynyt etäopintojen myötä. Haastateltavan neljä (H4) vastaus on linjassa Re-

parazin ja kollegoiden (2020) tutkimuksen kanssa, kun haastateltava mainitsee kehitty-

neensä tavoitteiden ja aikataulujen asettamisessa etäopintojen aikana. Haastateltava viisi 

(H5) puolestaan esittää, että itsekuri on kehittynyt, mutta pääosin sen vuoksi, että tilan-

teen pakonomaisuus sanelee sen. 

 

Oon kehittynyt siinä, että teen itelleni sellasta deadline-listaa, että se on tosi paljon helpottanut 
ja tajunnut, että ei sitä tehtävää niin paljon ookkaa. (H4) 
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Se itsekuri tulee varmaa vähä siitä pakosta että nyt on vaa pakko paiskia hommia, niin kyllä mä 
sanoisin, että siinä on kehittynyt sitten kun vertaa siihen alkuun. (H5) 
 

Oon kehittynyt pakostikin aikatauluis, kun sitä nyt on tehty. (H6) 
 

Itseohjautuvuuden ja itsekurin kehittymisen lisäksi halusin selvittää, ovatko luokanopet-

tajaopiskelijat kokeneet haasteita näillä osa-alueilla. Muun muassa Gerasimova ja kolle-

gat (2018, 176) Ana ja kollegat (2020, 23) sekä Barclay ja kollegat (2018, 585) esittävät, 

että etäopinnot vaativat enemmän itsekuria ja itseohjautuvuutta, eikä jokaisella opiskeli-

jalla ole samanlaisia kognitiivisia valmiuksia niiden hyödyntämiseen, jolloin etäopinnot 

voidaan kokea kielteisesti. Kaikissa alla esitetyissä haastattelusitaateissa (H1, H2 ja H6) 

esiintyy havaintoja siitä, että etäopinnot näyttäisivät olevan keskeisessä roolissa koulu-

tehtävien kasaantumisessa ja asioiden tekemättä jättämisessä. Haastateltava yksi (H1) 

mainitsee, että etäopinnot aiheuttavat hänessä jonkinlaisen lamaantumisen tunteen, jonka 

myötä hän ei kykene suorittamaan opintojaan. Nämä vastaukset ovat aiempien tutkimuk-

sien (ks. esim. Gerasimova, ym., 2018; Ana, ym., 2020) tuloksien mukaisia. 

 

Kun etäopinnot alko niin ne ongelmat paheni tosi pahaksi, että saattaa olla et mä vaa lamaannun 
kokonaan. Mä en tehnyt mitään, mut stressasin koko ajan. (H1) 
 

Hommat kasaantuu viimeisille päiville ennen deadlineja, ainakin itelle on käyny niin aika usein. 
(H2) 
 

Jos on ollut jotekin löysempää et on pitänyt tehdä vaa se pari tuntia päivässä, niin se ei jotenki 
toimi mulle hirveen hyvin, että mä huomaan jättäväni asioita tekemättä. (H6) 
 

6.5.2 Struktuurin merkitys etäopinnoissa 

 

Eräänä mielenkiintoisena havaintona luokanopettajaopiskelijoiden haastatteluissa nousi 

esiin opintojen ja aikataulujen struktuuri. Struktuuriin kuuluu säännölliset aikataulut, teh-

tävien säännöllinen suorittaminen ja jonkinlainen tavoitteellisuus. Petillion ja McNeil 

(2020, 2491) esittävät, että opintojen selkeä rytmittäminen auttaa etäopintojen hallin-

nassa. Samoin he mainitsevat, että opintojen rytmittäminen voi tapahtua opiskelijan 

omien toimenpiteiden kautta tai vastaavasti selkeällä opetusta tarjoavan oppilaitoksen te-

kemällä päivärakenteella (mt., 2491).  

 

Vastauksista käy ilmi, että luokanopettajaopiskelijat tarvitsevat opinnoissaan selkeää 

struktuuria, sillä sen nähdään helpottavan opintojen etenemistä (H4 ja H5). Haastateltavat 
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kolme ja kuusi (H3 ja H6) kokevat koulutehtävien struktuurin helpottavan myös vapaa-

ajasta nauttimisesta, kun tehtävät eivät jää suoritettavaksi vapaa-aikana. Haluan nostaa 

esiin myös haastateltava viiden (H5) maininnan sitä, että opintojen (ja/tai töiden) koetaan 

edistyvän parhaiten silloin, kun työmäärä on asetettu sopivan runsaaksi. Tämä vastaus 

osoittaa mielestäni korkeita itseohjautuvuuden, itsekurin ja itsetuntemuksen taitoja, kun 

työmäärä osataan sovittaa itselle optimaaliseksi. Tällaiset yksilön oppimista tukevat ky-

vyt voidaan liittää osaksi kognitiivisen konstruktivismin oppimiskäsitystä (ks. esim. Tyn-

jälä, 1999; Ruohotie, 2002; Kalli & Malinen, 2005). Tekemääni tulkintaa haastateltava 

viiden (H5) vastauksesta tukee myös Lehtisen ja kollegoiden (2016, luku 7.12) havainto 

siitä, että itseohjautuva opiskelija osaa säännellä omia tuntemuksiaan ja toimintojaan si-

ten, että motivaatio ja keskittyminen säilyy optimaalisena.  

 

Mun oma kokemus etäopetuksesta on se, että mä oon kehittynyt siinä ja teen hommat etukäteen 
jo, eikä jätetä roikkumaan viimeiseen iltaan, kun kotona pystyy vapaammin tekee pienissäkin 
hetkissä. (H3) 
 

Joo etenkin, jos opinnot ei oo hirveen strukturoitua niin se tuntuu tosi vaikeelta. (H4) 
 

Kyllä se veti sellaseks tosi veteläksi, kun ei ollut mitään sellasia tiettyjä aikatauluja päivässä, että 
kyllä sen huomaa, että itteesä piti ottaa niskasta kiinni ja vaatii sitä, että nyt pitää ite hoitaa tää 
homma kuntoon. Ehdottomasti se on niin, että jos on ottanut enemmän opintoja, niin on helpompi 
ja siis ei vaan kurssit, vaan myös ihan töissäkin, kun aikaa on vähemmän sellasee vetelehtimiseen 
niin saa paljon enemmän tehtyä. (H5) 
 
Mulle toimii enemmä sellane et teen 6-8 tuntia joka päivä ja illat sit jotain muuta. (H6) 

 

Kaikki yllä esitetyt vastaukset (H3–H6) ovat linjassa Sălceanun (2020) tutkimuksen 

kanssa, sillä hän esitti, että etäopiskelijalla on kehittyneemmät ajanhallintataidot ja itse-

kuri, koska etäopinnot vaativat enemmän suunnitelmallisuutta ja aikataulutusta. Onkin 

tärkeää, että etäopinnoista käytävää keskustelua siirrettäisiin opintojen struktuureiden 

mielekkääseen rakentumiseen, sillä aiempien tutkimuksien ja näiden haastatteluiden poh-

jalta niiden rooli näyttäisi esiintyvän keskeisessä roolissa etäopintojen koetussa mielek-

kyydessä. 

 

6.6 Etäopintojen organisointi ja ohjeistus 

 

Aiemmissa tutkimuksissa etäopintojen organisoinnin ja ohjeistuksen on havaittu olevan 

hyvin keskeisissä asemissa siinä, kokevatko korkeakouluopiskelijat etäopintojen suorit-

tamista mielekkäänä vaihtoehtona vai ei (Barclay, ym., 2018, 583–584). Myös muissa 
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tutkimuksissa etäopintoja järjestävän tahon organisointikyky sekä toiminnalliset ongel-

mat koettiin kielteisinä tekijöinä (Biasutti, 2011, 1874; Sbaffi & Bennett, 2019, 612). 

Näiden organisointihaasteiden lisäksi eräässä tutkimuksessa (So & Brush, 2008, 330) ha-

vaittiin, että etäopintoja suorittavalle opiskelijalle ei tarjota riittävää emotionaalista tukea 

opintoja organisoivalta taholta. 

 

Lisäksi Ferrer ja kollegat (2022, 333) esittävät, että opiskelijoiden on helpompi kokea 

etäopinnot mielekkäämpänä vaihtoehtona, jos opetusta järjestävät tahot, kuten opettaja ja 

yliopisto, suhtautuvat niihin myönteisesti. Jos etäopetus asetetaan opetusta järjestävien 

tahojen toimesta aina toissijaiseen asemaan, joka on jo esiasetetusti alisteisessa asemassa 

traditionaaliselle lähiopinnoille, ei opiskelijoiden mielekkyys etäopintoja kohtaan voi 

kasvaa ja kehittyä myönteisesti (mt., 333). Näiden esitettyjen tutkimuksien pohjalta voi-

daan perustellusti esittää, että organisointi, ohjeistus ja emotionaalinen tuki koetaan mer-

kittävinä tekijöinä etäopintojen aikana, joten halusin selvittää luokanopettajaopiskeli-

joilta, kuinka he ovat kokeneet nämä aiemmissa tutkimuksissa havaitut haasteet omissa 

opinnoissaan. 

 

6.6.1 Organisoinnin ja ohjeistuksen rooli etäopinnoissa 

 

Organisointi ja ohjeistus nousi selkeästi esille luokanopettajaopiskelijoiden vastauksissa. 

Alla olevia haastattelusitaatteja tarkasteltaessa voidaan havaita, että etenkin opettajan 

rooli näyttäytyy vastauksissa erittäin keskeisessä asemassa (H1–H4). Tämä aiheuttaa ym-

märrettävästi problemaattisia tuntemuksia opiskelijoissa, koska he eivät voi luottaa tasai-

sen varmaan struktuuriin, vaan jokaisella etäkurssilla ohjeistukset voivat olla hyvin vaih-

televia. Vastaajista haastateltava yksi (H1) on esittänyt ymmärryksensä sille, että poik-

keusaikoina on ymmärrettävää, että päätöksentekoon liittyy opettajan ja yliopiston lisäksi 

muun muassa hallitus, mutta samalla hän kokee, että tietoa pantataan liian pitkään, kun 

selkeä ja avoin tiedottaminen olisi opiskelijalle paras ratkaisu. Barclayn ja kollegoiden 

(2018, 583) mukaan huonot opetuksen järjestelyt voivat lisätä opiskelijan kokemaa tur-

hautumista, ahdistumista ja hämmennystä, jotka tulevat mielestäni selkeästi esiin haasta-

teltavan yksi ja kolme (H1 ja H3) vastuksista, mutta etenkin haastateltava yhden (H1) 

vastauksesta, kun hän mainitsee stressitasojensa kohonneen selkeiden ohjeiden puuttumi-

sen vuoksi. Haastateltavien kolme ja neljä (H3 ja H4) alla esitetyt haastattelusitaatit il-

mentävät Ferrerin ja kollegoiden (2022, 333) tutkimuksen mainintaa siitä, että opettajan 
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vajavaisella suhtautumisella etäopintoihin voidaan potentiaalisesti aiheuttaa negatiivisia 

tuntemuksia opiskelijoihin.  

 

No vähä vaihtelee, että kun pitää olla koko ajan varpaillaan, että onko etänä vai lähiopetuksena. 
Se tiedotus tulee aina tosi myöhässä, ja mä ymmärrän, että ei ne voi yliopistolla tietää etukäteen 
mitä hallitus päättää, mut tuntuu vaa et tulee tosi myöhään infot. Et jos ne kurssinvetäjät tietää, 
että kurssi järkätää etänä, niin silti odotetaan tosi pitkään, että se voidaan kertoa. On myös stres-
sanu ihan hirveesti se, että ei aina tiedä, et onks just joku kurssi etänä vai livenä, et mä tarviin 
tosi selkeet ohjeet. (H1) 
 

Se on tosi kurssikohtaista, että joillain kursseilla se on järjestetty tosi hyvin ja sit joillakin kurs-
seilla on ollut vähän epäselvemmät ohjeistukset. (H2) 
 

Aikataulut saattaa olla mitä tahansa, et toisessa paikassa lukee eri kellonaika ku toisessa, varsin-
kin kun etäopetuksessa opettajat on vaihtanut tuntien ajankohtia eri syistä. Että välillä on tosi 
ristiriitaista tietoa jo ihan tuntien alkamisajasta. Kai ne liittyy niiden opettajien tekemisen tyyliin. 
(H3) 
 

Riippuu tosi paljon opettajasta, osalla ihan priimaa ja osalla vähän leväperäisempää meinikiä. 
(H4) 
 

6.6.2 Viestintäkanavien hyödyntäminen etäopinnoissa 

 

Erityisen ongelmallisena koettiin usean eri viestintäkanavan käyttämistä opetuksen oh-

jeistamisessa. Vastauksissa korostuu Barclayn ja kollegoiden (2018, 585) havainto siitä, 

että selkeät ohjeet – tai niiden puuttuminen – vaikuttavat etäopintojen koettuun mielek-

kyyteen. Haastateltava kuusi (H6) koki etäopintojen ohjeistuksen olleen varsin sekavaa 

ja samankaltaisia ajatussuuntia on havaittavissa myös muiden haastateltavien vastauk-

sissa. Etenkin ongelmalliseksi koettiin tiedon hajanaisuus (H3, H5 ja H6) ja tiedon paik-

kansapitävyyden varmentaminen (H2). Aiemmassa tutkimuskirjallisuudessa ei ollut suo-

ria mainintoja tiedon löytymiseen, vaan ne fokusoituivat pääosin etäopintojen organisoi-

miseen. Vaikka aiemmat tutkimukset sivuavatkin tiedon tarvetta etäopinnoissa, eivät ne 

suoranaisesti nosta tiedon sirpaleisuutta erilliseksi havainnoksi, joten tästä tulokulmasta 

katseltuna käsitän tämän haastattelututkimuksen havainnon tiedon sirpaleisuudesta varsin 

tärkeäksi havainnoksi.  

 

Opettajalta tulee välilllä niin monesta eri kanavasta niitä ohjeita, että sanotaan luennolla joku 
päivämäärä ja MOODLE:ssa on sit joku kansio, jossa on ehkä sama päivämäärä tai sitten joku 
eri. (H2) 
 

Kun joillai kursseilla kaikki löytyy heti MOODLE:sta, että mitä pitää tehdä ja mitä aineistoa 
pitää käyttää. Mut sit taas joillain kursseilla on ollu sellasta, että yhdestä PowerPointista löytyy 
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kaks tehtävää ja kolmannesta Word-tiedostosta löytyy joku lisätehtävä ja ne on vähä niiku levin-
nyt pitkin sitä MOODLE-alustaa. (H3) 
 

Et ehkä se tiedon järjestely on se juttu, että se on sellainen et sen joko kokee positiivisena tai 
sitten negatiivisena. (H4) 
 

On ZOOM:ia ja TEAM:sia, että kursseilla on monta eri alustaa, jossa sitä tietoo on, et ei oo 
sellasta selkeetä et mistä sitä pitäis katsoo. (H5) 
 

Jokainen opettaja päättää kurssin ohjeistuksesta ja on ollu niin erilaisia juttuja. Jotkut laittaa 
spostia ja ohjeita tai käyttää MOODLE:a tai sanonut jotain luennolla ja se pitäs sit myöhemmi 
ettii luentotallenteelta tai dioista. Nii mä koen, et on ollu kyl aika paljon sekavuutta. (H6) 

 

6.6.3 Emotionaalinen tuki etäopinnoissa 

 

So ja Brush (2008, 330) esittävät, että etäopintoja järjestävän tahon tulisi kyetä tarjoa-

maan riittävästi emotionaalista tukea. Heidän mukaansa emotionaalinen tuki voidaan kä-

sittää muun muassa vuorovaikutuksen pohjalta syntyvällä suhteella ja ohjeistuksella. Li-

säksi sen katsotaan olevan tarpeellinen etäopintojen luomien sosiaalisten pulmien vähen-

täjä. (mt., 331.) Helsingin yliopiston kasvatustieteellinen tiedekunta on pyrkinyt tuke-

maan opiskelijoidensa etäopintoarkea tarjoamalla vapaamuotoista keskusteluryhmä 

Breikkiä kaikille sen opiskelijoille. Tapaamisia voidaan heidän verkkosivustonsa (Hel-

singin yliopiston blogit, n.d.) mukaan järjestää sekä yksilöllisesti että ryhmässä. Luokan-

opettajaopiskelijoiden alla esitetyistä vastauksista voidaan kuitenkin havaita, että heidän 

mielestään emotionaalinen tuki yliopiston puolelta on jäänyt varsin puutteelliseksi (H1, 

H2 ja H6). Myös Breikki-ryhmä on saanut jonkin verran kritiikkiä haastateltava yhden 

(H1) vastauksessa, koska sen ei nähdä tarjoavan riittävää tukea, tai omien hankalien ti-

lanteiden avaaminen omalle opettajalle voi tuntua epämiellyttävältä ajatukselta. 

 

Mun mielestä yliopistolta ei oo herunut yhtään henkistä tukee, ja mä oon kokenut ne ”koettakaa 
nyt jaksaa”-spostit enemmän niiku ivailuna, ku minään muuna. Et on mulle tullu jotain pari spos-
tia siitä Breikki-jutusta, mitä ne jotkut luennoitsijat pitää, mut mä en ite ainakaa haluu jotenkin… 
Mua ei henkilökohtaisesti kiinnosta mennä puhuu meidän kurssinpitäjille jotain sinne. Kaikki 
tukemisyritykset on tosi näennäisiä tai olemattomia. (H1) 
 

En mä sillein koe, että oisin saanu mitään varsinaista emotionaalista tukea, että se on jäänyt kyllä 
muille osa-alueille se homma. (H2) 
 

Isossa kuvassa ei kyllä oo ollut emotionaalista tukea tai se on tullu ihan muualta. Kyl siinä on 
sekin et sitä myös hakee sieltä enemmän, emmä tiedä oisko se sit eri jos oisi ite ottanut yhteyttä, 
mut en mä koe että ois mitää emotionaalista tukea tullut yliopiston puolelta. (H6) 
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Toisaalta muutaman haastateltavan kohdalla yliopiston emotionaalista tukea ei koettu it-

selle tärkeäksi tai tarpeelliseksi toiminnoksi. Näissä vastauksissa ilmenee opiskelijoiden 

subjektiiviset erovaisuudet ja tarpeet, sillä toisin kuin aiemmissa vastauksissa, alla ole-

vissa vastauksissa (H2 ja H4) näkyy selkeästi, että yliopiston puolelta ei odoteta saatavan 

tämänkaltaista tukea. 

 

Enkä mä tiedä, että oisinko mä ees kaivannut mitään. (H2) 
 

Itte en koe, että kaipaan hirveesti emotionaalista tukea yliopiston puolelta, että koen ihan riittä-
vänä. (H4) 

 

Haastateltavien kolme ja viisi (H3 ja H5) alla olevista haastattelusitaateista voidaan ha-

vaita, että etäopinnot ovat lisänneet opettajien joustovaraa ja kysymyksiin vastaamista 

nopeammalla aikajänteellä. Haastateltava kolme (H3) mainitsee erääksi syyksi arvelunsa 

siitä, että yliopisto olisi ohjeistanut opettajia tukemaan opiskelijoita etäopintojen aikana. 

Tämä voidaan mielestäni käsittää liittyvän yliopiston emotionaalisen tuen piiriin, jolloin 

Son ja Brushin (2008, 330) ajatus emotionaalisen tuen tarjoamisesta täyttyy. Vaikka haas-

tateltava viiden (H5) vastauksessa on elementtejä, jotka voidaan liittää myös vuorovaiku-

tuksen piiriin, on niiden käsittely myös tässä relevanttia, sillä eräänä emotionaalisen tuen 

muotona voidaan pitää hyvää vuorovaikutussuhdetta.  

 

Opettajat on ollut enemmän joustavii sen suhteen, jos sanoo, että on ollu hankalaa, enkä oo saa-
nut esseetä tehtyä ja sillein. Et ne ottaa mielellään vielä vastaa myöhemminkin ne esseet, ja se 
varmaa liittyy siihen, että yliopistotasoltakin on varmaan annettu opettajille ohjeita, että pitää 
ymmärtää opiskelijoiden vaikeita tilanteita. (H3) 
 

Mä koen, että etäopiskelussa on helpompi saada tukea niiku, et vastauksia on ite ainaki saanu 
etäaikana nopeammin, kun on ottanu yhteyttä kurssien vetäjiin, et joo helpommin on saanu mun 
mielestä tukea. (H5) 

 

On melko ilmeistä, että näiden toisistaan poikkeavien haastattelusitaattien pohjalta emo-

tionaalisen tuen tarve ja määritys koettiin hyvin erilaisin tavoin. Sen ensimmäinen ääripää 

on haastateltava yhden (H1) esittämä maininta emotionaalisen tuen puutteesta tai huo-

nosta järjestelystä ja toinen ääripää puolestaan koki, että opettajien tarjoaman joustovaran 

ja lähestymisen helppouden parantuneen merkittävästi etäopintojen aikana (H3 ja H5). 

Haastateltavien kolme ja viisi (H3 ja H5) havainnot voidaan liittää Barclayn ja kollegoi-

den (2018, 584) mainintaan siitä, että hyvä tukiverkosto, hyvä opetuksen suunnittelu, joh-

taminen ja toteutus voivat parantaa opiskelijoiden kokemaa mielekkyyttä. Haastateltava 
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yhden (H1) vastauksia voidaan tulkita Barclayn ja kollegoiden (2018) mukaisesti kään-

teisessä muodossa, jolloin tukiverkoston, opetuksen suunnittelun, johtamisen ja toteutuk-

sen puute heikentävät opiskelijoiden kokemaa mielekkyyttä. Samoin haastateltava yhden 

(H1) vastaus voidaan liittää Son ja Brushin (2008) tutkimukseen, joka nosti esille emo-

tionaalisen tuen keskeisen aseman etäopintojen koetussa mielekkyydessä. 

 

6.7 Opiskelupaikan vaikutus opintoihin 

 
Opiskelupaikalla näyttäisi olevan keskeinen rooli etäopintojen koetussa mielekkyydessä. 

Sagheb-Tehrani (2011, 44–45) havaitsi, että kotiympäristössä olevat arkiset ärsykkeet 

voivat heikentää opiskelijan keskittymistä opintoihin. Myös Aristeidou ja Cross (2021, 

266) mainitsivat, että kotiympäristön rauhattomuuden puute aiheuttaa etäopiskelijoilla 

haasteita. Samoin he esittivät, että internetyhteyden hitaus ja tarpeellisten laitteiden, kuten 

tulostimien puuttuminen voivat mahdollisesti heikentää etäopintojen etenemistä ja koet-

tua mielekkyyttä (mt., 266). Opiskelupaikan vaikutusta opintoihin on erittäin mielenkiin-

toista pohtia etenkin nyt, kun etäopinnot ovat pääasiallinen keino opetuksen järjestämi-

seen. Luokanopettajaopiskelijoilta kysyttiin, kuinka he ovat kokeneet opiskelupaikan 

merkityksen etäopintojen aikana, kun heillä ei ole täysimääräistä mahdollisuutta valita 

paikkaa, jossa he opintojansa toteuttavat.  

 

6.7.1 Koti oppimisympäristönä 

 

Haastateltava kahden (H2) alla olevasta haastattelusitaatista voidaan havaita, että kodin 

normaalit ärsykkeet voivat vaikuttaa alentavasti opintojen vaatiman keskittymiskyvyn yl-

läpitoon, jolloin on mahdollista, että opintojen sijaan tartutaan ärsykkeisiin, kuten televi-

sion katseluun. Haastateltavien yksi ja viisi (H1 ja H5) alla olevista haastattelusitaateista 

voidaan tunnistaa samassa taloudessa asuvien henkilöiden aiheuttamat vaikutukset opin-

tojen etenemiseen, kun he mainitsevat, että kumppanin läsnäolo ja huomioiminen asettaa 

sellaisia haasteita, joita ei lähiopetuksessa todennäköisesti esiintyisi samassa mittakaa-

vassa. Kaikkien haastateltavien (H1, H2 ja H5) vastaukset tukevat Saghbeb-Tehranin 

(2011) sekä Aristeidoun ja Crossin (2021) tuloksia siitä, että kotiympäristö voi vaikuttaa 

alentavasti etäopintojen sujumiseen. 

 

No mulla on vähä huono keskittymiskyky, että mä en pysty missää kahviloissa tai kirjastoissa 
tekee tai koululla, että mä tarviin sen oman tilan. Mun kumppanilla on ihan eri aikataulut, kun 



56 
 

se on myöhään yöllä töissä. Niin mun on hankala tehdä ennen sen töitä, kun en voi keskittyy ja 
kun se lähtee, niin oon jo liian väsynyt. (H1) 
 

Opiskeluihin orientoituminen kotona tuottaa hankaluuksia, koska kotona on kaikkii häiriöteki-
jöitä, että on niin paljon helpompi käydä, vaikka sohvalle ja kattoo telkkaria tai mennä koneelle 
tekee muita juttuja, ku kouluhommia tai lähtee käymää ulkona. (H2) 
 

Kotona on hyvin hankala tehdä töitä varsinkin, kun nyt on sitten tota puoliso myös sitten kotona, 
kyl tolla ympäristöllä on iso merkitys itselle, kun kotona on tosi hankala keskittyä. (H5) 

 

Osa haastatelluista luokanopettajaopiskelijoista näytti kuitenkin kokeneen kotona opiske-

lemisen mielekkääksi toimintamalliksi. Sen sijaan, että kotiympäristön olisi koettu alen-

tavan keskittymiskykyä, koettiin koti myönteiseksi oppimisympäristöksi. Haastateltavien 

kolme, neljä ja kuusi (H3, H4 ja H6) alla olevista haastattelusitaateista voidaan havaita, 

että kodin ärsykeympäristö ei ole heille sellainen, joka kiinnittäisi heidän jakamattoman 

huomionsa. Kodin ärsykkeiden koetaan olevan neutraaleja suhteessa yliopiston tilojen 

ärsykkeisiin, jotka voidaan kokea jopa oppimisprosessia häiritsevinä (H3). Haastatelta-

vien kolme, neljä ja kuusi (H3, H4 ja H6) vastaukset näyttäisivät siis poikkeavat muun 

muassa Aristeidoun ja Crossin (2021) sekä Sagheb-Tehranin (2011) saamista tuloksista, 

sillä niissä ei esiinny kotiympäristön etäopintoja heikentäviä aspekteja.  

 

Mulle on ollu parempi, kun mä oon voinu tehdä paljon enemmän kursseja, kun ei oo niin paljon 
ollu sellasia tilanteita, että ryhmätunnit jää väliin luentojen takii. Kotona mun on helpompi kes-
kittyä, kun yliopistolla on enemmän mulle vieraita ärsykkeitä, joita sit jää miettimään ja katto-
maan. Kotona olevat ärsykkeet on taas sit tuttuja, että ne osaa jo sivuuttaa. (H3) 
 

Ite ollu kotona ja se on ollu ihanaa, eikä tartte lähtee mihinkää, että oon kokenut sen pelkästään 
myönteiseksi. En tartu kodin virikkeisiin oikeestaa ollenkaan. (H4) 
 

Kyllä se ympäristö vaikuttaa, et se riippuu esimerkiksi, et jos on joku oma homma niin se toimii 
mulle tosi hyvi et saan tehdä yksi niitä kotona, et mulla ei oo sellasta kun monet sanoo, ettei ne 
pysty keskittymään kotona mihinkää. Mulla ei oo sellasta ongelmaa. (H6) 

 

Koti koettiin yllä olevissa vastauksissa siis joko liian ärsykkeiseksi tai toisaalta neutraa-

liksi opiskeluympäristöksi. Muutama luokanopettajaopiskelija koki saavuttaneensa jon-

kinlaista hyötyä siitä, että he pyrkivät suorittamaan opintojansa jossakin muussa kuin ko-

tiympäristössä. Haastateltavien yksi ja kaksi (H1 ja H2) vastauksissa kirjastojen tilat ko-

ettiin kotia mielekkäämpinä opiskeluympäristöinä, koska tiloissa ei ole yhtä paljon sel-

laisia ärsykkeitä, jotka voisivat heikentää keskittymistä opiskeluun.  

 

Nyt etäopiskelun aikana oon oppinut varaamaan kirjastolta opiskelutiloja, ja se on ollut kans 
kiva, että pääsee pois kotoota ja se tila on rauhallinen. (H1) 
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Kirjastossa oon tykännyt opiskella, kun siellä pitää olla hiljaa ja sinne mennää sen läppärin kaa 
tekee niitä tehtäviä, mutta näkisin itelleni parhaaksi sen, että mentäis koulun tiloihin opiskele-
maan. (H2) 

 

6.7.2 Opiskeluympäristön sosiaalisen paineen merkitys  

 

Luokanopettajaopiskelijat nostivat haastatteluissa esiin myös havainnon sosiaalisen ym-

päristön vaikutuksesta opintoihin. Haastateltavat yksi ja kuusi (H1 ja H6) mainitsivat alla 

olevissa vastauksissaan, että luentosalissa tapahtuvan opetustilaisuuden aikana keskitty-

minen on helpompaa tietynlaisen sosiaalisen paineen vuoksi. Tällä he tarkoittavat sitä, 

että luentosalissa on suurempi kynnys kaivaa esimerkiksi matkapuhelin esiin kuin koti-

ympäristössä, jolloin keskittymisen koetaan olevan ainakin näennäisesti parempaa. Haas-

tateltavien ajatukset oppimisympäristön tärkeydestä tukevat osin Sagheb-Tehranin 

(2011) sekä Aristeidoun ja Crossin (2021) havaintoja, vaikka ne eivät suoranaisesti käsit-

tele sosiaalisen paineen aspekteja. Lähiopetuksen sosiaalisen paineen aiheuttama opetuk-

sen seuraamisen pakonomaisuus on mielestäni tärkeä havainto, sillä se näyttäisi puolta-

van lähiopetuksen valintaa sellaisille opiskelijoille, jotka kokevat opetettavan aiheen joko 

vähemmän kiinnostavaksi tai sellaisille opiskelijoille, jotka eivät kykene orientoitumaan 

opintoihin kotiympäristössä. 

 

No luennoissa mun on helpompi keskittyä luentosalissa, kun kotona mä helpommin unohdan 
kuunnella ja mä en väitä etteikö tätä tapahtuis livenä, mut jotenkin kun on paikan päällä ja se 
luennoitsija on siellä edessä, niin mulla on isompi kynnys kaivaa se puhelin siihen, kun mut 
nähdään. Mun on helpompi pysyy siinä tilassa ja keskittyä, kun mä oon paikan päällä. Ja joskus 
mä vaa katon niitä kotona ja en ees tajua, että se on luento ja koitan pysäyttää sen, ja se onkin 
liveluento ja mulla on mennyt ihan ohi, että mitä siellä opetettiin. (H1) 
 

Joissai asioissa se oppimisympäristö vaikuttaa, et esimerkiks luentojen sosiaalinen paine, et 
enmä voi siel vaa tehä mitä tahansa, tai et ihmiset näkee, jos mä oon mun puhelimella tai näin. 
Et kyl lähiopetuksessa on enemmän sitä sosiaalista painetta keskittyy. (H6) 
 

6.8 Teknologiataidot 

 
Teknologiataidot nousevat keskeiseen asemaan etäopintojen toteuttamisessa, koska suh-

teellisen suuri osuus etäopinnoista toteutetaan jonkinlaisessa virtuaaliympäristössä. 

Aiemmissa tutkimuksissa (ks. esim. So & Brush, 2008 tai Turan & Cetintas, 2020) ha-

vaittiin, että puutteelliset teknologian käyttötaidot voivat aiheuttaa kielteisiä tuntemuksia 

etäopintoja kohtaan. Lisäksi Aristeidou ja Cross (2021, 266) esittävät, että etäopintojen 

teknologiavaatimukset voivat osoittautua haastaviksi, mikäli opiskelija ei kykene osallis-
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tumaan opetukseen täyspainoisesti esimerkiksi puutteellisen internetyhteyden tai opintoi-

hin tarvittavan laitteiston, kuten tietokoneiden ja tulostimien vuoksi. Aiemmissa tutki-

muksissa esitettyjen seikkojen myötä, halusin selvittää, kuinka luokanopettajaopiskelijat 

arvoivat omien teknologiataitojensa riittävyyttä etäopinnoissa. 

 

6.8.1 Omien teknologiataitojen riittävyys etäopinnoissa 

 

Teknologiataidot ja niitten koettu riittävyys on tämän haastattelututkimuksen tulosten 

pohjalta aiemmasta tutkimustiedosta poikkeava, sillä yksikään haastateltu luokanopetta-

jaopiskelija ei kokenut, että omat teknologiataidot eivät riittäisi opintojen toteuttamisessa 

etämuotoisesti (H2–H4 ja H6). Ainoat teknologian aiheuttamat ongelmat koetaan tule-

viksi muualta kuin omista taidoista, kuten puutteellisesta internetyhteydestä tai verkkosi-

vuston toimimattomuuden vuoksi (H2 ja H3). Tällaisten opiskelijasta riippumattomien 

toimimattomuuksien on useissa tutkimuksissa (Sagheb-Tehrani, 2011; McCabe, Doer-

flinger & Fox, 2011; Gerasimova, ym., 2018; Sbaffi & Bennett, 2019; Aristeidou & 

Cross, 2021) havaittu lisäävän opiskelijoiden negatiivisia tuntemuksia, mutta tässä haas-

tattelututkimuksessa luokanopettajaopiskelijat eivät luokitelleet heistä riippumattomia 

teknologisia toimintahäiriöitä kovin kielteisesti. 

 

No mulle on ollut kyllä helpot kaikki, että en oo kohdannu muita haasteita, paitsi oman kodin 
toisinaan huono internetyhteys, mut sille ei oikee ite voi mitää tehdä. (H2) 
 

En oo kohdannut minkäänlaisia haasteita varsinaisesti. Kaikki tekniset ongelmat on ollu sellasia, 
jotka ei oo liittynyt muhun mitenkään, et just joku MOODLE kaatuu tai jotain. (H3) 
 

En oo kokenut mitään haasteita, että on ne olleet ihan täysin riittävät, en oo mikään käsi koneiden 
kanssa. Aika käsi saa olla, jos ei osaa käyttää ZOOM:ia tai MOODLE:a. (H4) 
 
Mm no aika hyvi musta on toiminut nää teknologiajutut, mä en oo mikää ihmeellinen ja mulla 
on ihan perustaidot, mut oon mä kokenut, että ne on ollut tässä etäopiskelussa ihan riittäviä. En 
koe, että ois ihan hirveesti ollu mitää haasteita ja omat taidot on riittänyt. (H6) 

 

6.8.2 Muiden teknologiataidot etäopinnoissa 

 

Luokanopettajaopiskelijoiden vastauksista nousi omien osaamispuutteiden sijaan esille 

kanssaopiskelijoiden puutteelliset teknologiakyvyt, joiden koettiin jossain määrin aiheut-

tavan turhaa työtä. Haastateltavat yksi ja viisi (H1 ja H5) mainitsevat, että kanssaopiske-

lijoiden puutteelliset teknologiataidot aiheuttivat turhaa ajanmenetystä, jota ei olisi ha-
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vaittavissa lähiopetusmuodossa toteutetussa opintojaksossa. Aiemman kappaleen havain-

not omista teknologiataitojen riittävyydestä ei siis näyttäisi aiheuttavan luokanopettaja-

opiskelijoille samalla tavalla ongelmia kuin muiden kanssaopiskelijoiden teknologiatai-

dot. 

 

Ite ei oo ollu haasteita, mut jos on ollu ryhmätöissä sellasten ihmisten kaa, jotka ei osaa käyttää 
sitä teknologiaa, niin se on ollut tosi raskasta, kun siinä menee tosi paljon aikaa, kun siinä menee 
tosi paljon aikaa, kun sä opetat jotain ihan perusjuttuja, niiku vaikka pilvipalveluita. (H1) 
 

Koen ehkä, että itellä on kyllä osaaminen ihan riittävällä tasolla, mut ehkä mikä on niiku hanka-
loittanu niin samoilla kursseilla ryhmissä sitä, että joku ei osaa käyttää jotain tai ei saa ääntä 
päälle, et siihen menee ihan turhaa aikaa tollasee säätämisee, et on se ihan selkeesti ollut havait-
tavissa, et tuo omat haasteensa. (H5) 

 

6.9 Yhteenveto 

 

Luokanopettajaopiskelijoiden vastauksia tarkasteltaessa voidaan todeta, että ne ovat laa-

jalti linkitettävissä aiempiin etäopintoja käsitelleisiin tutkimuksiin. Samoin voidaan to-

deta, että luokanopettajaopiskelijoiden vastauksissa ilmeni myös joitakin sellaisia asioita, 

joita ei käsitelty aiemmissa tutkimuksissa. Seuraavaksi esittelen keskeisimmät tulokset 

lyhyesti. 

 

Luokanopettajaopiskelijat kokivat etäopintojen myötä heidän autonomisuutensa lisäänty-

neen, mutta toisaalta osa luokanopettajaopiskelijoista ei kokenut sitä automaattisesti 

myönteisenä asiana, vaan sen koettiin toisinaan aiheuttavan haasteita opinnoissa. Aika- 

ja paikkarajoitteiden muuntumista vapaammiksi pidettiin lähtökohtaisesti mielekkäinä ja 

suunnitteluvaraa lisäävinä tekijöinä, vaikka osan mielestä ne heikensivät opintoihin orien-

toitumista ja yleisellä tasolla oppimista. 

 

Etäopintojen järjestämisessä ja opetusmetodien valinnoissa opettajan rooli koettiin mer-

kittävänä tekijänä, sillä luokanopettajaopiskelijoiden mukaan eri kursseilla käytetään eri 

metodeja, joilla on suora vaikutus opiskelijoiden kokemuksiin kursseista. Kritiikkiä esi-

tettiin myös yksipuolisista opetusmetodeista, kuten esseistä tai muista kirjoitustehtävistä, 

jotka näyttävät saaneen reilusti suosiota etäopetuksessa. Osa luokanopettajaopiskelijoista 

oli selkeästi huolissaan siitä, kuinka hyvin taito- ja taideaineiden omaksuminen onnistuu 

etämuotoisesti. He esittävät huolensa siitä, että kättentaitoja ja konkretiaa vaativia oppi-
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aineita tulisi mahdollisuuksien mukaan aina toteuttaa lähiopetuksessa. Toisaalta yksittäi-

set opiskelijat mainitsivat myös tästä poikkeavaa, kun he sanoivat olleensa tyytyväisiä 

taito- ja taideaineiden opetukseen myös etämallisesti. 

 

Ryhmätyöskentelytaitojen kehittyminen nähtiin kaksijakoisesti. Ryhmätyöskentelytaito-

jen ei koettu kehittyvän juurikaan etämuotoisesti, koska sosiaalinen kontakti ja tilanteen 

epäaitous eivät kannustaneet opiskelijoita sitoutumaan täysillä etämuotoiseen ryhmätyös-

kentelyyn. Osa vastaajista puolestaan totesi, että ryhmätyöskentelytaidot kehittyvät erin-

omaisesti etämuotoisesti, koska ryhmien jäsenten väliset erovaisuudet ja poikkeavat ai-

kataulut sekä toimintatavat pakottavat hyödyntämään ryhmätyöskentelytaitoja. Osa vas-

taajista koki jopa, että etämallinen ryhmätyöskentely kehittää ryhmätyöskentelytaitoja 

enemmän, koska lähiopetustilanteiden ryhmätyöskentely ei pakota opiskelijoita neuvot-

telemaan edellä mainituista perustavanlaatuisista asioista samassa mittakaavassa. Tär-

keänä havaintona voidaan pitää myös luokanopettajaopiskelijoiden vastauksissa esiinty-

nyt toteamus siitä, että ryhmätyöskentelyn luonne on muuntunut etäopinnoissa. Etäopin-

noissa näyttäisi olevan mahdollista vältellä ryhmätyöskentelyosuuksia poistumalla tilan-

teesta tai pitämällä kameraa ja mikrofonia suljettuina. Tämä voi lisätä ryhmissä toimivien 

vapaamatkustajien (ks. esim. Helkama, ym., 2020) määrää sekä lisätä opiskelijoiden kiel-

teisiä kokemuksia etäopintojen ryhmätyöskentelyosuuksista. 

 

Palautteen ja vuorovaikutuksen määrä etäopinnoissa koettiin osin riittävänä ja osin puut-

teellisena. Luokanopettajaopiskelijat kokivat toisaalta myös, että heidän saamansa pa-

laute ei ole koskaan ollut runsasta tai riittävää edes opintojen lähitoteutuksessa, joten on 

haastavaa arvioida, kuinka paljon etäopinnot ovat tämän havainnon keskiössä. Vuorovai-

kutuksen nähtiin myös kasvaneen toisien vastaajien kohdalla, kun taas osa koki, että vuo-

rovaikutus on kaventunut merkittävästi. Palautteen laadusta oltiin pääosin hyvin samaa 

mieltä, kun sen koettiin olevan etäistä ja pääosin johonkin valmiiseen arviointimatriisiin 

perustuvaa. Palautteen omakohtaisuuden puuttuminen koettiin kielteisenä ja osa luokan-

opettajaopiskelijoista esitti lähiopetuksessa annettavan palautteen olevan henkilökohtai-

sempaa. Vuorovaikutuksen laatu näyttäytyi suurimassa osassa luokanopettajaopiskelijoi-

den vastauksista kielteisesti. Vuorovaikutuksen laadun koettiin heikentyneen ja muutta-

neen suuntaa kohti tehtäväorientoituvaa vuorovaikutusta, jonka nähtiin edistävän opin-

toja, mutta heikentävän kanssaopiskelijoiden sosiaalisen vuorovaikutuksen dimensioita. 

Muutama vastaaja puolestaan koki, että etäopinnoissa opiskelijat vapautuvat enemmän ja 
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jakavat arkisiakin asioita toisilleen eri mittakaavassa kuin lähiopinnoissa, joka tukisi vuo-

rovaikutuksen laadun myönteistä kehittymistä. 

 

Luokanopettajaopiskelijat kokivat etäopintojen vaativan enemmän itsekuria ja itseohjau-

tuvuuden taitoja. Nämä koettiin pääosin opintoja hankaloittavina, mutta toisaalta muuta-

man luokanopettajaopiskelijan vastauksessa esiintyi myös myönteisiä asioita, kuten ke-

hittyneet ajanhallintataidot ja tehtävien rytmittäminen, jotka vaikuttivat positiivisesti 

omiin tuntemuksiin etäopinnoista. Tärkeänä havaintona nousi esille struktuurien tarpeel-

lisuus etäopinnoissa. Ilman selkeitä struktuureita, opintojen ei koettu edistyvän halutulla 

tavalla. 

 

Organisoinnin ja opetuksen ohjeistamisen koettiin olevan erittäin keskeisissä rooleissa 

etäopintojen mielekkyyden kannalta. Mikäli ohjeistus on poukkoilevaa, vajavaista ja ha-

jallaan, voidaan etäopinnot kokea negatiivisesti. Jos taas opettaja tai opetusta järjestävä 

organisaatio viestii ja ohjeistaa opiskelijoita selkeästi, lisää se etäopintojen mielekkyyttä. 

Emotionaalinen tuki opettajilta tai oppilaitokselta koettiin pääosin joko vähäisenä tai tar-

peettomana. Muutamassa vastauksessa todettiin, että opettajien tarjoama koulutehtäviin 

liittyvä jousto ja ymmärrys ovat lisääntyneet selkeästi etäopintojen vuoksi. 

 

Opiskelupaikalla näytti olevan merkitystä luokanopettajaopiskelijoille. Osan mielestä ko-

tiympäristö ei ole optimaalinen etäopintojen suorittamisessa, koska kodin ärsykkeet ja 

muut ihmiset voivat aiheuttaa liikaa häiriöitä. Osa ratkaisi tilanteen hakeutumalla esimer-

kiksi kirjastoihin tai muihin rauhallisiin tilanteisiin opiskelemaan. Toisaalta kotiympäris-

töä pidettiin mielekkäänä muutamissa vastauksissa, sillä kodin rauha ja tutut ärsykkeet 

eivät aiheuttaneet ongelmia opintojen suorittamisessa. Toisena mielenkiintoisena havain-

tona esiin nousi opiskeluympäristön sosiaalisen paineen merkitys opintojen etenemiseen. 

Muiden poissaolon vuoksi opiskelijat kokivat, että opinnoista on helpompi luistaa, kun 

taas lähiopetuksesta luistaminen koettiin hankalampana muiden läsnäolon aiheuttaman 

sosiaalisen paineen vuoksi. 

 

Lopuksi luokanopettajaopiskelijat pohtivat teknologiataitoja etäopinnoissa. Kaikki vas-

taajat olivat yksimielisiä siitä, että omat teknologiataidot olivat varsin riittävät, mutta 

huolta kannettiin etenkin kanssaopiskelijoiden teknologisista puutteista, joiden auttami-

sessa koettiin vietävän aikaa ja energiaa muilta opiskelijoilta.  
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7 Luotettavuus 

 

Ruusuvuori ja kollegat (2010, 27) esittävät, että laadullisen tutkimuksen luotettavuutta 

pohtiessa tulee ottaa huomioon tehdyn analyysin systemaattisuus sekä tulkinnan luotetta-

vuuden kriteeristö. Näillä tarkoitetaan, että lukijalle osoitetaan halki tutkielman, kuinka 

jokin on valittu tai rajattu. Samoin tutkija pyrkii esittämään lukijalle, mille haastattelun 

osuuksille tehty analyysi pohjautuu esittämällä muun muassa haastattelusitaatteja. (Ruu-

suvuori, ym., 2010, 27; Denzin & Lincoln, 2011, 14.) Tässä tutkielmassa lukijalle on py-

ritty osoittamaan, mille aineistolle analyysi pohjautuu. Samoin lukijalle on pyritty osoit-

tamaan syitä aineiston rajaamiselle. Haastattelututkimuksissa on syytä muistaa, että haas-

tateltujen omakohtaiset kokemukset ja elämänhistoria vaikuttavat siihen, kuinka jokin 

asia tunnetaan. On siis enemmänkin todennäköistä, että toinen haastateltava kokee saman 

ilmiön hyvin toisenlaisella tavalla. Tämän vuoksi myös liian tiukkoja ennakkokategori-

oita tulisi pyrkiä välttämään. (Alasuutari, 2011, 98; Salo, 2015, 176.) Subjektiivisten ko-

kemuksien vuoksi kaikkeen esitettyyn tietoon tulee suhtautua kriittisellä varauksella. Tär-

keintä on kyetä tarjoamaan lukijalle mahdollisuus sukeltaa tutkielman tekijän luomiin 

päätelmäketjuihin. 

 

Tämän tutkielman luotettavuutta tarkasteltaessa tulee kiinnittää huomiota haastattelutut-

kimukseen osallistuneiden luokanopettajaopiskelijoiden määrään. Tähän tutkielmaan 

osallistui kuusi luokanopettajaopiskelijaa, joten mikään tulos ei ole yleistyskelpoinen, 

vaan pikemminkin pintaraapaisu erään ryhmän kokemuksista (Eskola & Suoranta, 1998, 

49). Tuloksia esitetään kuitenkin suhteessa aiempaan tutkimustietoon, jolloin niiden vä-

liset yhtäläisyydet ja poikkeamat ovat vähintään ajattelunkehittämisen tai koulutuspoliit-

tisen keskustelun kannalta relevantteja. Samoin tutkielman luotettavuutta voi heikentää 

luokanopettajaopiskelijoiden pakotetut etäopinnot. Pakonomaisesti etäopintoihin joutu-

neet opiskelijat eivät välttämättä koe tilannetta niin neutraalina kuin sellaiset opiskelijat, 

jotka voivat itse valita osallistuvatko he etä- vai lähiopetukseen. Tämä voi vaikuttaa siten, 

että etäopinnot näyttäytyvät kenties negatiivisemmin tätä tutkielmaa varten haastatelluilla 

luokanopettajaopiskelijoilla. 
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Toisaalta tämän tutkielman luotettavuutta lisäävänä tekijänä voidaan pitää kohtalaisen 

kauan etäopintojen parissa toimineiden opiskelijoiden vastauksia. Lähes kaksi vuotta kes-

täneet etäopinnot ovat todennäköisesti muodostaneet riittävän laajan kokemuspohjan, 

jotta tutkielman tuloksia voidaan pitää jokseenkin uskottavina. Samoin avoimet ja ano-

nymiteettia kunnioittavat yksilöhaastattelut lisäävät mielestäni tutkielman luotettavuutta, 

sillä luokanopettajaopiskelijoiden ei tarvinnut haastatteluhetkellä pelätä, että mitään hei-

dän sanomaansa voitaisiin potentiaalisesti käyttää heitä itseään vastaan. Salon (2015, 180) 

suosituksen mukaisesti, olen pyrkinyt välttämään liian hätäisiä päätelmiä aineiston poh-

jalta.  
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8 Pohdintaa 

 

Tässä tutkielmassa on esitelty luokanopettajaopiskelijoiden kokemuksia etäopinnoista. 

Luokanopettajaopiskelijoilta haluttiin selvittää, millaisia kokemuksia heillä on etäopin-

noista, sekä millaisia hyötyjä tai haasteita etäopinnot ovat heille tarjonneet. Tuloksia tar-

kasteltaessa voidaan todeta, että päätutkimuskysymykseen ja alatutkimuskysymyksiin 

saatiin runsaasti vastauksia. Seuraavaksi käyn läpi lyhyesti tutkimuskysymyksiin vastaa-

miseen sekä esitän erinäisiä havaintoja, jotka erityisesti herättivät mielenkiintoni. Lo-

puksi tarjoan ajatuksiani tämän tutkielman tärkeydestä sekä pohdin tulevaisuuden jatko-

tutkimusaiheita. 

 

8.1 Vastauksia tutkimuskysymyksiin 

 

Päätutkimuskysymykseni pyrki selvittämään, millaisia kokemuksia luokanopettajaopis-

kelijoilla on etäopinnoista. Luokanopettajaopiskelijat kokivat etäopinnot hyvin vaihtele-

vasti ja kaksijakoisesti. Toisaalta niistä pidettiin, niiden koettiin lisäävän vuorovaikutusta, 

autonomisuutta sekä nopeuttavan opintoja. Yhtäältä etäopinnot koettiin sosiaalisia vuo-

rovaikutussuhteita heikentäviksi, lähiopintoja vaativimmiksi, opintoja hidastavimmiksi 

sekä oppimisprosesseja heikentäviksi. Lähtökohtaisesti luokanopettajaopiskelijoiden 

vastaukset olivat samankaltaisia aiempien etäopintoja tutkineiden tutkimuksien kanssa, 

vaikka joitakin poikkeamiakin havaittiin. Osittain poikkeavina tuloksina havaittiin oppi-

misympäristön sosiaalisen paineen merkitys, opetusta ohjaavan tiedon sirpaleisuuden ai-

heuttamat pulmat sekä vuorovaikutuksen sosiaalisen aspektin muuntuminen tehtä-

väorientoituvaan vuorovaikutukseen. 

 

Alatutkimuskysymykset syvensivät luokanopettajaopiskelijoiden havaintojen tarkaste-

lua. Alatutkimuskysymys a:n avulla pyrittiin selvittämään, millaisia hyötyjä luokanopet-

tajaopiskelijoiden vastauksissa ilmaantui. Selkeitä hyötyjä olivat muun muassa runsas va-

pauden tunne ja oman autonomisuuden lisääntyminen, joustavat opetusajat ja -paikat, 

ryhmätyöskentelytaitojen moninainen kehittyminen sekä opettajien tarjoama jousto. Ala-

tutkimuskysymys b:n avulla pyrittiin selvittämään, millaisia haasteita luokanopettaja-

opiskelijoiden vastauksissa ilmaantui. Selkeitä haasteita nähtiin muun muassa vuorovai-
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kutussuhteen muuntumisessa tehtäväorientoituneeseen vuorovaikutukseen, opetusmene-

telmien yksipuolisuudessa, heikosti järjestetyissä etäopintojen organisoinnissa ja ohjaa-

misessa sekä oppimisympäristön asettamissa haasteissa. 

 

8.2 Tuloksien pohdintaa 

 

Haluan nostaa tuloksista esiin kaksi minua erityisesti kiinnostanutta seikkaa. Tuloksissa 

havaittiin, että vuorovaikutussuhteiden muuntuminen on ollut etäopintojen myötä sel-

keää. Lähiopinnoista tutut sosiaalinen vuorovaikutus ja moninaiset keskustelut näyttäisi-

vät luokanopettajaopiskelijoiden vastausten perusteella muuntuneen etäopinnoissa kohti 

tehtäväorientoitunutta vuorovaikutusta. Tehtäväorientoituvalla vuorovaikutuksella voi-

daan saavuttaa merkittäviä hyötyjä tehtävien ripeämmässä suorittamisessa ja oppimisessa 

sekä harjoittaa mahdollisia työelämässä tarvittavia ongelmanratkaisutaitoja. Sosiaalisen 

konstruktivismin mukaisessa oppimiskäsityksessä oppiminen tapahtuu ensisijaisesti ih-

misten välisen vuorovaikutuksen aikana (Tynjälä, 1999, 57; Kalli & Malinen, 2005, 28), 

joten on mielestäni tärkeää pohtia, kuinka tämä muutos vaikuttaa oppimisprosessiin, kun 

sosiaalinen vuorovaikutus näyttäisi vähentyneen etäopintojen aikana. 

 

Onko perusteltua esittää, että oppimisprosessi tehostuu äärimmilleen tehtäväorientoitu-

vassa vuorovaikutussuhteessa, jonka tavoitteena on ratkaista jokin ryhmää haastava on-

gelma? Eikö yliopiston rooli ole auttaa opiskelijoita oppimaan, jolloin tällainen ajattelu-

ketju olisi varsin perusteltu? Entä, kuinka paljon tälle tulisi antaa painoarvoa, jos opiske-

lijoiden kokemukset vuorovaikutuksen sosiaalisen puolen heikentymisestä ovat yhtä 

lailla totta? On varmasti hyödyllistä, mikäli opiskelijoiden välinen vuorovaikutus edes-

auttaa koulutehtävien tekemistä ja oppimista, mutta samalla on tärkeää antaa riittävästi 

arvostusta sosiaalisen vuorovaikutuksen hyödyille. Nähdäkseni eräs etäopintojen suurim-

mista haasteista asettuu nimenomaan sosiaalisen vuorovaikutussuhteen mielekkäälle 

muodostumiselle, ylläpidolle ja kehittämiselle, joten vuorovaikutusta ei tulisi lähestyä 

täysin puhtaasti tehtäväorientoituvasta näkökulmasta. Vaikka tehtäväorientoitunut vuo-

rovaikutus voisi lyhyellä tähtäimellä parantaa oppimisprosessia tai nopeuttaa opintojen 

valmistumista, voi se tuottaa pitkällä aikavälillä sellaisia inhimillisiä puutteita tai kipu-

pisteitä, joiden korjaaminen voi osoittautua hyvin haasteelliseksi tai jopa mahdottomaksi. 
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Toisena minua kiinnostaneena havaintona haluan pohtia opiskelijoiden esittämää struk-

tuuria. Useat vastaukset osoittivat, että opintopäivän selkeä rakenne ja tietoisuus siitä, 

mitä seuraavaksi tapahtuu, lisäsivät opiskelijoiden kokemaa tyytyväisyyttä. Luokanopet-

tajaopiskelijat kokivat struktuurin luomisen yksilöä haastavana ja itsekuria vaativana tai-

tona, joka viittaa kognitiivisen konstruktivismin mukaiseen oppimiskäsitykseen, jossa 

yksilö nähdään koko oppimisprosessin keskiössä (Tynjälä, 1999, 41; Ruohotie, 2002, 

119). Struktuurin merkitys on mielestäni sellainen seikka, johon opiskelijoiden ja ope-

tusta järjestävien tahojen tulisi kiinnittää selkeästi enemmän huomiota. Ensisijaisesti näen 

struktuurin muodostamisen yksilön vastuunottamisena ja haluna opiskella sitä oppialaa, 

jota varten yliopistoon on hakeuduttu. Ilman yksilön päätöstä toimia jollakin tavalla, ei 

ole mielekästä puhua muiden tahojen vastuista. 

 

Näen kuitenkin myös, että yksilön lisäksi oppilaitos voi tarjota tukea ja jonkinlaisia pe-

rusratkaisuja opiskelupäivän rytmittämistä varten, joten aivan täydellisestä yksilönvas-

tuusta ei voida kenties mielestäni puhua. Mikäli struktuurin suunnitteluun ja muodostu-

miseen osallistuu jokin sosiaalinen kollektiivi, kuten oppilaitos, voidaan mielestäni pe-

rustellusti pohtia myös sosiaalisen konstruktivismin merkitystä struktuurin rakentumi-

sessa. Kenties aloittavien opiskelijoiden kohdalla tulisi suosia nimenomaan sosiaalisen 

kollektiivin luomaa opiskelu- ja päivärytmiä, jotta opiskelijat saavat reilun mahdollisuu-

den edetä omissa opinnoissaan valmiiksi luotuja struktuureja hyödyntäen. Pohtiessani op-

pimisen teorioiden suhdetta struktuurin muodostumiseen, on kuitenkin mielestäni huomi-

onarvoista mainita, että tässä tutkimuksessa luokanopettajaopiskelijat mainitsivat struk-

tuurin merkityksen nimenomaan yksilön itsekuria, itseohjautuvuutta ja ajanhallintaa kä-

sittelevien osa-alueiden puitteissa, joten struktuurin muodostumisen koettiin liittyvän pi-

kemminkin kognitiivisen konstruktivismin yksilökeskeiseen oppimiskäsitykseen. Ken-

ties voidaan siis esittää, että etäopintojen rakenne ja toteutustapa puoltavat enemmän yk-

silökeskeisempää oppimiskäsitystä kuin lähiopinnot?  

 

On myös luonnollista, että pitkittyneet ja vastoin opiskelijan tahtoa asetetut etäopintojak-

sot voivat aiheuttaa monenlaisia haasteita, joista eräänä voi olla mainittu struktuurin puut-

tuminen. Olisi kuitenkin tärkeää kyetä hakeutumaan ajatuksen tasolla sellaiseen tilaan, 

jossa omaa harmistusta ei pyrittäisi lisäämään, vaan toimimaan tavoilla, jotka voisivat 

helpottaa omassa arjessa jaksamista. Eräs tällainen helpottava toimintatapa on myös tässä 
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tutkimuksessa luokanopettajaopiskelijoiden esittämä struktuurin luominen, joka mahdol-

listaa koulutehtävien, sosiaalisten suhteiden sekä päivittäisten perustoimintojen, kuten ra-

vinnon ja levon tasapainotilan saavuttamisessa. 

 

8.3 Tämän tutkielman merkityksen pohdintaa 

 

Tämä tutkielma on tärkeä useasta syystä, vaikka sen otanta ei tarjoakaan laajaa yleistä-

mismahdollisuutta. Koronaviruspandemian vuoksi etäopintojen implementointi on ollut 

pakotettua ja nopeaa koko maailmassa. Etäopinnot ovat muovautuneet ensisijaiseksi ta-

vaksi toteuttaa korkeakouluopintoja, eikä lähtökohtaisesti kukaan korkeakouluopiskelija 

ole voinut välttyä etäopintoihin osallistumiselta. Aihe siis puhuttaa paljon ja se koskettaa 

henkilökohtaisesti paitsi opiskelijoita Suomessa niin myös globaalisti. Aiheen tutkiminen 

on äärimmäisen tärkeää, koska vain aihetta tutkimalla ja käsittelemällä, etäopintoja voi-

daan kehittää siten, että mahdollisimman moni opiskelija (ja opettaja) voisi kokea aitoa 

iloa ja oppia asioita muutoin verrattain haastavina aikoina. 

 

Voitaisiin ajatella, että pelkistetysti tämän aiheen tutkiminen tarkoittaa, että tutkimuksella 

voidaan osoittaa etäopintojen kipupisteet ja heikkoudet, mutta samalla sen pitää tarjota 

kiitosta niistä asioista, jotka ovat hyvin toteutettuja. Laajan, globaalin ja tuoreen tutki-

musaineiston keruu tästä aiheesta on helpompaa kuin aiemmin, mikä edesauttaa etäopin-

tojen ymmärrystä ja tulevaisuuden suunnittelua. Vaikka yliopisto-opinnot ovat perintei-

sesti järjestetty lähiopetusmuotoisesti, on etäopetuksella tulevaisuudessa entistä enem-

män jalansijaa. Uskon, että lähi- ja etäopetuksen ei tarvitse kilpailla keskenään, vaan pi-

kemminkin täydentää toisiaan, jotta mahdollisimman moni voisi osallistua korkeakoulu-

tukseen valitsemallaan tavalla. Tällaisten uudenlaisten koronaviruspandemian jälkeisten 

koulutuspolkujen suunnittelussa tämän ja tätä vastaavien tutkielmien rooli on tärkeä suun-

nittelutyön osatekijä. 

 

8.4 Jatkotutkimusaiheet 

 

Tämän tutkielman aihe viritti useita ajatuksia jatkotutkimusaiheiksi. Jatkoaiheita voisivat 

olla esimerkiksi mitattavien oppimistuloksien, kuten kurssiarvosanojen heijastaminen 

opiskelijoiden subjektiivisiin tuntemuksiin omasta oppimisesta etäopintojen aikana. Ar-



68 
 

vosanavertailu olisi mielenkiintoista myös samojen opettajien järjestämien etä- ja lä-

hiopetuskurssien kohdalla, jolloin voitaisiin syventyä ainoaan selkeään muuttujaan (etä-

opinnot/lähiopinnot) ja pohtia, kuinka paljon opetuksen järjestämismuodolla on merki-

tystä saman opetussisällön numeraaliarvioiden vaihteluihin. Samoin olisi mielenkiin-

toista pohtia, kuinka yliopisto-opettajat ovat kokeneet etäopinnot. Uskon, että ilmiön yk-

sipuolinen tarkastelu vain yliopisto-opiskelijan näkökulmasta ei tarjoa riittävän laajaa kä-

sitystä tutkittavasta ilmiöstä. Tällaisia tutkimuksia olisi tärkeää toteuttaa sekä kvalitatii-

visia että kvantitatiivisia tutkimusmenetelmiä hyödyntäen, jotta ilmiötä voitaisiin tarkas-

tella mahdollisimman useista tulokulmista. Tulevien koulutuspoliittisten päätöksien ja 

yliopiston linjauksien pohjalle tarvitaan mielestäni huomattava määrä tutkittua tietoa sekä 

opettajista ja opiskelijoista että oppimistuloksista. Esitän, että ilman näitä tietoja yli-

opisto-opetuksen tulevaisuuden suunnittelu on lähtökohtaisesti vajavaista, eikä näin ollen 

voi vastata tulevaisuuden koulutuksellisiin tarpeisiin toivotulla tavalla. 
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Liitteet 

 

LIITE 1, Haastattelurunko  

 

Kuinka etäopinnot ovat vaikuttaneet opiskelusi autonomiaan? 

 

Kuinka kuvailisit etäopintoja?  onko se vaikuttanut opiskeluidesi joustavuuteen? Mi-

ten? 

 

Kuinka koet etäopintojen aika- ja paikkarajoitteiden muutoksen vaikuttaneen opintoihisi?  

 ts. ei enää täsmälleen sidottua paikkaa tai aikaa kaikille kursseille ja opinnoille. 

 

Minkälaisina olet kokenut etäopinnoissa käytettävät opiskelu- ja opetusmetodit? Millaisia 

ne ovat olleet? 

 

Ovatko ne olleet monipuolisia ja oppimista tukevia? 

 

Kuinka etäopinnot on tukenut ryhmätyötaitojesi kehittymistä?  

 

Kuinka olet kokenut palautteen ja vuorovaikutuksen määrän etäopinnoissa?  

 

Onko vuorovaikutus opettajan ja opiskelijan välillä ollut millaista? 

 

Entä kanssaopiskelijoiden välillä?  

 

Onko palaute ollut laadukasta, riittävää ja oikea-aikaista etäopintojen aikana? 

 

Ovatko etäopinnot vaatineet enemmän itseohjautuvuutta tai itsekuria? 

 

Oletko kehittynyt näillä osa-alueilla?  

 

Oletko kohdannut haasteita näillä osa-alueilla? 
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Kuinka olet kokenut teknologiataitojesi tason etäopinnoissa?  

 

Ovatko ne olleet riittävät, oletko kohdannut haasteita teknologiaviritteisessä oppimisym-

päristössä? 

 

Entä oletko saanut tukea digiympäristöissä toimimiseen ja ovatko ohjeistukset olleet riit-

täviä? 

 

Kuinka olet kokenut etäopintojen organisoinnin ja ohjeistamisen? 

 

Tarjoaako etäopinnot riittävää emotionaalista tukea ja selkeitä ohjeita opetusta järjestä-

vältä organisaatiolta? 

 

Minkälaisia työskentelytapoja olet käyttänyt etäopinnoissa? 

 

Vaikuttaako opiskeluympäristö (esim. koti vs. yliopisto) opintoihisi? Miten? 

 
Oletko havainnut etäopintojen aikana jotakin muuta, josta haluaisit kertoa avoimesti? 

Tässä voit kertoa vapaammin yleisiä havaintoja tai antaa risuja ja ruusuja etäopintoihin 

liittyvistä asioista, joista en ehkä huomannut kysyä aiemmin. 


