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1 Johdanto 

Pysyvää on vain muutos.  
- Herakleitos, 535–475 eaa.  

Peruskoulu, joka ei ole muuttuvasta yhteiskunnasta erillinen saareke (Salminen, 2012) 

sai keväällä 2020 vauhtia digiloikkaansa koronavirukselta. Yhteiskunnassa laajalti  

– peruskoulu mukaan lukien, pystytettiin työskentely- ja opiskeluympäristöjä, joiden 

avulla ihmisten välisten fyysisten kontaktien määrää voitiin vähentää merkittävästi.  

Koululuokat sekä opetusalan työyhteisöt ”kokoontuivat” oppitunneille tai palavereihin 

Microsoft Teams-, Zoom- tai Google Meets -istuntoihin kodeissaan, etäällä toisistaan. 

Osa opettajista toimitti opetusvelvollisuutensa lähettämällä tehtävälistan Wilman kautta 

oppilaan huoltajille. Pedagoginen vientituotteemme, PISA-glamourilla marinoitunut 

peruskoulu suoriutui kevään 2020 etäopetuksesta näennäisen sujuvasti.  

Selvitykset ja ensimmäiset tutkimukset kotimaisesti (mm. Ahtiainen ym., 2020; 

Vanhempainliitto, 2020 & 2021; OAJ, 2020) sekä kansainvälisesti (Damşa ym., 2021; 

Ma, Idris ym., 2021) ovat kuvanneet miten sekä opetuksen järjestäjien, koulujen että 

opettajien välillä on ollut huomattavia tasoeroja organisointi- ja digitaitojen sekä 

käytettävissä olevien resurssien vaihdellessa. Tasoerot opettajien osaamisessa 

teknologia-avusteisessa tai etäopetukseen liittyen ovat olleet tiedossa korkea-asteen 

koskeneen tutkimuksen piirissä jo aiemmin (ks. mm. Koskinen ym., 2018). 

Tieteellisen tutkimuksen aikajänne on hitaampaa kuin toiminnan kehittämisen tarve. 

Digitalisaation vauhdittamana kehitysvaade on entisestään kiihtynyt. Siihen vastataan, 

kun korona-poikkeusolojen tutkimukselle on löytynyt poliittista tahtoa, tilausta sekä 

vuoden mittaan tarjontaa (mm. Ahtiainen ym, 2020; Vainikainen, 2020 & 2021).  

Verkko-opetuksen ja -ohjauksen kehittämisen näkökulma on ollut aiemmin 

aikuisopetuksen, korkea-asteiden (ks. mm. Lämsä, 2021, s. 126–130; Johnson ym., 

2021) tai ammatillisen täydennyskoulutuksen näkökulma, mutta nyt etäopetuksen 

laadun arvioinnin kohteeksi oli saatava pikaisesti peruskoulun, erityisesti alakoulun 

oppilaat (ks. mm. Wen ym., 2021).  

Poikkeustilan aikana paljastui, miten eriarvoiseen asemaan oppilaat joutuivat riippuen 

opetuksen järjestäjän, koulun tai opettajan valmiuksista reagoida tilanteeseen ja hallita 

etäopetukseen tarvittavaa tietotekniikkaa (Damşa ym., 2021). Pandemian jatkuessa ja 
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poikkeustilan päättymisen epävarmuudessa muotoutui tarve saada vastauksia 

seuraaviin kriittisiin kysymyksiin:  

1) Minkälainen on riittävä toiminnan taso eli niin sanottu perustaso tai minimitaso 

alakoulun etäopetuksessa? ja  

2) Mitä ovat etäopetuksen parhaat käytännöt?  

Kontekstina kriittisille kysymyksille ovat moninaisten odotusten suomalainen yhteiskunta 

ja peruskoulu, jota säätelee sinänsä kunnianhimoinen Perusopetuksen 

opetussuunnitelman perusteet 2014 (OPS2014, 2016). Pirullisen johtamishaasteen 

kantavat niin kasvatustoimen johtajat, rehtorit kuin jaetun johtamisvastuun 

opettajayhteisöt kouluissa (ks. Korva ym., 2021, s. 222–240; Lahtero & Laasonen, 2020; 

Salminen, 2012). 

Tämän tutkimusotteeltaan fenomenografisen tutkimuksen narratiivisessa 

dokumentaatiossa hyödynnetään erittäin rikkaan aineiston aitoja kuvailuja sitaatein läpi 

koko raportin. Huoltajat kuvailevat tarpeelliseksi ja tärkeiksi kokemiaan toimintoja sekä 

koetun toteutuneen että koetun puutteellisuuden kautta. Näkemykset kouluinstituutiosta 

kehittyvänä toimialana piirtyvät vastauksissa luottamuksen ilmaisuin.  

Kouluissa on varmasti tehty selkeä suunnitelma vastaisuuden varalle, 
luottoa on, opittu on. (D10)  

Kotien kokemuksen hyödyntäminen etäopetuksen laadun mittarina sekä toiminnan 

kehittämisen inspiraationa mahdollistaa lahjomattoman näkökulman, jossa tutkijalla 

tulkitsijana on suuri vastuu. Tutkimus voi viedä suomalaisen koti-koulu-yhteistyön 

tämänhetkistä wilma-viesteihin leimautuvaa yhteistyötä (vrt. mm. Kuusimäki ym., 2019) 

pidemmälle kohti Opetussuunnitelman henkeä mm. kehittämisen yhteistyöstä (2016, 

s.10 & s. 35–36) ja huoltajayhteisön sekä opettajayhteisön kanssa jaetun johtajuuden 

kautta (Lahtero & Laasonen, 2020).  

Huoli opettajien osaamiserojen repeämisestä tai jaksamisesta poikkeusoloissa on aito 

(ks. mm. Salmela-Aro ym., 2021; OAJ, 2020). Toisaalta puhetapa, jossa lähiopetukseen, 

normaaliin, entiseen palaaminen on ainoa haluttu lopputulema, ja toisaalta vain koulun 

opettajien lisäkoulutukseen kohdistuva diskurssi jättävät huomiotta erään 

toisensuuntaisen näkökulman. Useissa perheissä etäopetuksen aika on ollut yllättäen 

perheen yhteenkuuluvuuden tunteen vahvistumisen aikaa. Etäopetus on rauhoittanut 

levottoman lapsen, tehnyt introvertin oppilaan näkyväksi opettajalle ja normaaliolojen 
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runsasärsykkeisessä kouluympäristössä stressaantunut oppilas on puhjennut kukkaan 

kodin rauhassa (mm. Vanhempainliitto 2021; OAJ, 2020). 

Tieteellisen tutkimuksen etäopetuksesta tulee olla moninäkökulmaista. Aihe on 

yhteiskunnallisesti ajankohtainen ja synnyttää voimakasta liikettä yksityisen sektorin 

palveluntarjoajien suunnalta ja toisaalta kuntatoimijoille tarpeen uudelleenjärjestelylle 

sekä suunnittelu- ja hankintaosaamiselle opetuksenjärjestäjänä poikkeusoloissa. 

Opetuksenjärjestäjän asettaessa ohjeita ja vaatimuksia tulee työntekijäpuolen varmistaa 

työntekijöiden, toisin sanoen opettajien, hyvinvointi asettamalla rajat työskentelylle jo 

ilman erityisjärjestelyjä eli ennen etäopetuksen poikkeusoloja vaativaksi koetussa 

opettajan työssä. Monimutkaisessa ja muuttuvassa ympäristössä tarvitaan dialogista, 

jaettua johtamista, vaikka koulussa usein vallitsee hierarkkinen, autoritääristä 

päätöksentekoa edustava perinne (mm. Korva ym., 2021, 222–240).  

Tutkijaa ohjaavat luottamus ja halu olla osa vahvaa instituutiota, jonka muodostaa 

vahvan ammatillisuuden eli profession jakava, jatkuvaan kehittämiseen sitoutuva 

opettajakunta. Tutkijalla on lyhyt omakohtainen käytännön kokemus etäopetuksesta 

kotona tukea antavan vanhemman roolista 2.-luokkalaiselle, sekä lyhyestä 

opettajansijaisuudesta karanteenissa oleville 5.-luokan oppilaille koulusta käsin. 

Tämän tutkimuksen aiheenvalinta liittyy graduntekijän aiempaan työkokemukseen 

verkkopalveluiden tuotekehityksen, operatiivisen riskienhallinnan sekä 

asiakaskokemuksen johtamisen tehtävissä. Finanssialan työkokemus ei ole suoraan 

siirrettävissä asiantuntemukseksi kasvatuksen ja opetuksen toimialalle, mutta 

tarkoituksenmukaisesti perusteltu digitalisaatio sekä palvelumuotoilu ovat oleellisena 

osana omaa opettajuuden käyttöteoriaa sekä nyt tutkijalle uudella, opetuksen toimialalla, 

kehittämisen kiinnostuksen kohteena. 
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2 Etäopetus kodin ja koulun yhteistyössä 

Etäopetuksessa opettaja suunnittelee ja toteuttaa etäopetuksen ja koulu tukee opettajaa 

ja perhettä oppimisen ja hyvinvoinnin tuen järjestämisessä. Vastaavasti 

normaalitilanteessa opettaja suunnittelee ja toteuttaa opetusta lähiopetuksessa ja koulu 

tukee yleisen, tehostetun tai erityisen tuen avulla oppilaita yksilöllisen tarpeen mukaan. 

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (OPS2014, 2016) kuvataan oppilaan 

oikeus hyvään opetukseen (emt., s. 14–46), oppimisen tukeen (s. 61–85), sekä kodin ja 

koulun yhteistyö (s. 35–36). Tällä hetkellä voimassa olevissa perusopetuksen 

opetussuunnitelman perusteissa ei ole otettu kantaa alakoulun etäopetusjärjestelyihin. 

Lähi- ja etäopetuksen haasteet ovat monilta osin yhtenevät ja esimerkiksi ryhmän- ja 

oppilaantuntemuksen ja monimenetelmäisyyden merkitystä toiminnan laadulle ei voida 

kiistää. Tässä tutkimuksessa esitellyt käsitykset hyvästä etäopetuksesta vertautuvat 

myös lähiopetuksen normaalioloihin: Huoltajat kokevat tärkeäksi läsnä olevan, 

ammattitaitoisen opettajan, monipuoliset työtavat, oppilaan palautteentarpeen sekä 

vertaisvuorovaikutuksen vain muutamia mainiten.   

Poikkeusolojen opetuksen järjestelyistä sekä etäopetuskäytännöistä on tehty tutkimusta 

ja varsinkin kartoituksia lyhyellä toimitusajalla. Opetushallituksen toimeksiannosta 

Helsingin ja Tampereen yliopistojen tutkijakoalitiot, kuten Ahtiainen ym. (2020) tutkivat 

laajalti poikkeusolojen oppimista ja hyvinvointia verkkokyselyllä rehtoreille, opettajille, 

koulun muulle henkilökunnalle, oppilaille sekä huoltajille. Edellä mainitusta laajasta 

aineistosta saatiin tähänkin graduun pala pöyhittäväksi. Tampereen yliopistosta Mari-

Pauliina Vainikainen tutkijaryhmineen on toimittanut Valtioneuvoston kanslialle 

kuukausittain globaalin koosteen etäopetukseen liittyvästä tutkimuksesta  

(ks. Vainikainen, 2020 & 2021). 

Peruskoulun digitalisaatio on kehittynyt jo ennen poikkeusolosuhteita 1) menetelmissä 

oppimissovellusten ja -alustojen käytön osalta (mm. Lämsä, 2021), 2) sisällöissä ja 

tavoitteissa tulevaisuustaitojen, työelämätaitojen, tvt-taitojen (OPS2014, 2016, mm. 

s.23) sekä mediakasvatuksen kautta ja 3) oppilaiden omien laitteiden läsnäolon 

muodossa (mm. Lämsä, 2021) pääosin hankejohtoisesti (ks. Fonsell-Lehto, 2019). 

Oppilaiden omien laitteiden näkökulma on liittynyt lähinnä kurinpidollisiin haasteisiin 

lähiopetuksessa, kun puhelimet ovat häirinneet oppilaan tai luokan huomion 

suuntaamista opetukseen tai oppimistavoitteisiin. Kontrollin ja kurinpidon näkökulmasta 

on kuitenkin päästävä eteenpäin, kun näköyhteyttä etäopetuksessa ei ole (Lämsä, 2021, 

s. 126–130). 
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Lukiolaisille puhelimet edustavat (Lämsä, 2021) itsenäisyyttä, aikuisuutta ja omaa tilaa. 

Puhelimien käytön estäminen ja olemassaolon kieltäminen työrauhan hallintaa 

suunnitellessa ei ole nykyisen opetussuunnitelman kanssa linjassa peruskoulussakaan. 

Autonomian kehitystä ei tueta, jos oppilailta viedään oma tila ja itsenäisyys. Samalla on 

pohdittava keinoja siihen, miten tarkkaavuus saadaan suunnattua opetukseen. 

Etäopetuksessa merkityksellinen toimija oppilaan taustalla on huoltaja, jonka 

osallisuudella on monien tutkimusten mukaan merkittävä rooli etäoppimisen 

onnistumisessa (Wen ym., 2021). Yhdenvertaisuuden periaatteen mukaan näin ei saisi 

olla (Perustuslain, yhdenvertaisuuslain sekä YK:n lasten oikeuksien mukaan OPS2014, 

2016, s. 9–10, 15 & 28). Huoltajat kokivat opetuksen puuttuvan (mm. Vanhempainliitto, 

2020) erityisesti jos oma intensiteetin vaativa etätyö vei vanhemman huomion. 

Vanhemmat pettyivät järjestettyyn etäopetukseen kokiessaan, ettei opettaja opettanut 

eivätkä huoltajatkaan pystyneet vastaamaan lasten tuen tarpeeseen (HS, 28.3.2021). 

Jag önskar att man inte kallar denna period för distansundervisning. 
Det har nog varit mer fråga om distansläxör,  

men ganska lite undervisning. V20861 

Mitä nuoremmasta oppijasta oli kyse, sitä aktiivisemmin huoltajien tukea etäopetuksessa 

vaadittiin. Samoin sitä stressaantuneempia huoltajat olivat joutuessaan tukemaan 

lastensa koulunkäyntiä. (Ahtiainen ym., 2020.) Alakoulussa kaikilla ei ole vielä puhelinta 

tai sen avulla kehittyvää some-identiteettiä, eikä etäopetuksessa tarvittavaa itsenäisyyttä 

(vrt. Lämsä, 2021) ja itseohjautuvuutta (ks. Carneiro ym., 2010). Kuitenkin osa näistä 

oppilaista on saanut ensimmäiset henkilökohtaiset laitteensa jo ennen kouluikää. 

Laitteenkäyttö- ja some-taitoja vasta aloitellaan ja harjoitellaan vielä koko alakoulun ajan. 

Ei siis ole merkityksetöntä, miten opettaja tai huoltaja oppilaan omaan tilaan suhtautuu: 

voiko oppilaalle – yksilöllisesti perhetilanne sekä oppilaan omat kyvyt arvioiden, antaa 

vastuun ja vapauden vai tarvitaanko tukea ja valvontaa koululta? 

 Kodin ja koulun yhteistyö 

Kodin ja koulun yhteistyön normiohjausta kontrolloidaan perusopetuksen 

opetussuunnitelman avulla. Salminen (2012, s. 74–77) erittelee opetussuunnitelman 

rakenteen kehityksen kolmessa ulottuvuudessa: opetussuunnitelma laajenee, sen 

intensiteetti voimistuu ja sen osat erilaistuvat. Opetussuunnitelman takana on 1) 

humanistisia, yksilöllisiä; 2) akateemisia, tieteeseen perustuvia; 3) teknologisia, 
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monimenetelmäisyyden nimeen vannovia sekä 4) sosiaalisia, yhteisöllisiä ideologioita. 

(Salminen, 2012, s. 74–77.) 

Suomalainen perusopetuksen toimintaa ohjaava asiakirja yksilöi yhteistyön aiheiksi mm. 

opetussuunnitelmakehittämisen (OPS2014, 2016, mm. s. 9–10, 35–36, 44) sekä 

oppimisen sekä hyvinvoinnin tuen järjestämisen (emt. s. 62–64). Kodin ja koulun 

yhteistyön toimintatavat ovat kuitenkin suppeita (mm. Sormunen 2012, s. 41 & 47) ja 

yhteistyötä kuvataankin yhdeksi merkittävimmistä koulun kehittämisen kohteeksi ja 

kehittymisen välineeksi (ks. Epstein ym., 2019). Oppilashuoltolaki (1287/2013, §2) 

velvoittaa kodin ja koulun yhteistyöhön oppilaitosympäristön hyvinvoinnin ja 

terveellisyyden turvaamiseksi. 

Opetussuunnitelman perusteiden mukaan vastuu kodin ja koulun yhteistyön 

kehittämisestä on opetuksen järjestäjällä. ”Yhteistyön lähtökohtana on luottamuksen 

rakentaminen, tasavertaisuus ja keskinäinen kunnioitus. Yhteistyössä otetaan huomioon 

perheiden moninaisuus sekä tiedon ja tuen tarpeet. Yhteistyön onnistumiseksi tarvitaan 

koulun henkilöstön aloitteellisuutta ja henkilökohtaista vuorovaikutusta huoltajien 

kanssa.” (OPS2014, 2016, s. 35–36.) 

Opetussuunnitelman hengessä eli ideaalitasolla, kodin ja koulun yhteistyötä voidaan 

kuvata esim. yhteistyön, osallisuuden tai kumppanuuden käsittein (ks. Orell & Pihlaja, 

2021; Korhonen, 2017), joiden orientaatio voi ilmetä velvollisuuden, keskinäisen 

riippuvuuden (ks. Hotulainen & Takala, 2014) tai kumppanuuden tasoilla. Koulun ja kodin 

digitaalista kumppanuutta kehittänyt Innokas-verkoston koordinaattori Tiina Korhonen 

tutki ja kuvasi väitöskirjassaan (2017) tiedottamisen lisäksi osallistamista ja oppimisen 

yhteistyötä kodin ja koulun yhteistyön muotona. 

Hienoa, että etäopetuksen sujumisesta on laadittu kysely.  
Toivon, että tuloksia avataan avoimesti ja  

tehdään näkyväksi kehittämiskohteet etäopetuksen osalta. V25693 

Orell ja Pihlajan (2021) analyysin mukaan OPS-asiakirjassa (2016, mm. s. 35) kuvatut 

kodin ja koulun yhteistyön teemat ovat yhteistyö arvoihin, kulttuurisiin kohtaamisiin, 

tulevaisuuden haasteisiin sekä tarjottuun tukeen liittyen. Tutkijan tulkinnan mukaan 

yksityiskohtaisempi kuvailu OPS:ssa keskittyi kuitenkin yksilötasolle väistäen 

yhteisöllisiä eli täten kokonaisuutta kehittäviä kysymyksiä esimerkiksi huoltajien 

toimijuudesta (vrt. Epstein ym., 2019; Sormunen, 2012; Korhonen, 2017).  
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Oppilaan oikeutena on myös etäopetuksen aikana saada opetussuunnitelman mukaista 

opetusta, oppilaanohjausta, oppimisen ja koulunkäynnin tukea. Oikeus saada opetus 

maksutta työvälineineen kuuluu myös etäopetukseen niin kuin oikeus turvalliseen 

opiskeluympäristöön, joka kotona saattaa erota kotona koulun normaalioloihin verrattuna 

joko positiivisesti tai negatiivisesti.  

Yhdenvertaisuuslaki edellyttää, ettei oppilaita ilman hyväksyttävää perustetta aseteta eri 

asemaan kielen, terveydentilan tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella (OPS2014, 

2016, s. 14). Tarkastellun ilmiön tapauksessa oppilaat asettuivat eri asemiin mm. 

huoltajan ammatin tai työn vaativuuden seurauksena. Aineiston kohdealueella 

Helsingissä oppilaiden ja koulujen eriarvoisuuden ongelmia esiin nostaa kasvatuksen 

osa-alueen apulaispormestari Nasima Razmyar (HS, 22.9.2021). 

Poikkeusolojen keskellä opetusministeri Li Andersson lausui julkisuuteen, miten kaikkia 

opetussuunnitelman tavoitteita ”ei pystytä nyt pilkulleen noudattamaan”. Eriarvoistava 

listaus kriittisistä toimialoista, joiden työntekijöiden lapsilla oli oikeus palata 

lähiopetukseen, oli epäonnistunut ministerin omienkin twiittausten perusteella jo 

julkaisuhetkellään. Paikallisesti tehdyt tulkinnat olivat ristiriitaisia ja eriarvoisuutta lisääviä 

(HS, 28.3.2020). 

Kevään 2020 poikkeusolojen aikaista yhteistyötä kotien kanssa on kartoitettu mm. tuen 

tarpeen oppilaiden huoltajien näkökulmasta. Italialaisessa 785 opettajan, joista 40 % oli 

erityisopettajia, tutkimuksessa (Parmigiani ym., 2020) inkluusion toteutumista tutkittiin 

kartoittamalla vanhempien sitouttamista etäopetukseen, oppilaan osallistamista etänä 

isossa ryhmässä sekä työn aikatauluttamista henkilökohtaisesti. Edellämainitut 

tukikeinot ovat merkityksellisiä alakouluikäisistä puhuttaessa. Oppimisen tuen keinot 

poikkeusoloissa sekä kodin tuen merkitys erityisesti oppimisen tuen tarpeen oppilaiden 

tapauksessa on tullut ilmi monissa tutkimuksissa ja selvityksissä (mm. Vanhempainliitto 

2020, 2021; Ahtiainen ym., 2020; Hotulainen & Takala, 2014). 

 Etäopetus 

Etäopetuksen tutkimus ennen koronaa on painottunut institutionaalisen opetuksen 

korkeammille koulutusasteille kuten yliopistoihin, lukioihin tai ammattiopetukseen. 

Perusopetuksen ja alakoulun etäopetuksen tutkimuksen tarve räjähti kevään 2020 covid-

19-poikkeusolojen seurauksena. Tässä luvussa esitellään ennen poikkeusoloja 

vallinneita, niin sanottuja normaalioloja koskevaa, useimmin lähi- eli kontaktiopetusta 

täydentävää etäopetuksen tutkimusnäkökulmaa. (Ks. liite 1: aiemman etäopetuksen 
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tutkimuksen tietokantahaut ja -sanat). Luvussa esitellään myös tähän tutkimukseen 

etäopetuksen teoreettiseksi viitekehykseksi valittu Simonsonin ja Seepersaudin 

(myöhemmin ”Simonson, 2019”) etäopetuksen määritelmä. Viitekehyksen valinnassa 

arvioitiin myös Halsteadin (2000) etäopetuksen mallin vahvuuksia. Tämän tutkimuksen 

etäopetuksen käsitettä vastaa englanninkielinen termi distance education. E-oppiminen, 

engl. e-learning käsitteen ei nähty palvelevan alakoulussa oleellisen hyvinvoinnin 

orientaation eli koulun kasvatuksellisen tehtävän näkökulmaa.  

Etäopetus mainitaan vuonna 2016 voimaantulleessa opetussuunnitelma-asiakirjassa 

normaalitilanteen opetusmuotoja täydentävänä toimintamallina. Etäopetuksen 

luokkahuonetta kuvataan tarvittavan mm. kieltenopetuksen tai eriyttävän opetuksen 

järjestämiseksi yhdenvertaisen laadukkaasti esimerkiksi koulun koon tai syrjäisen 

sijainnin rajoittaessa opetuksen järjestämistä. (OPS2014, 2016, s. 39). 

Etäopetusta Simonsonin (2019) kattavan ja laajan hyväksynnän saaman määritelmän 

mukaan on formaali opetus, jonka  

1) järjestää vakiintunut instituutio silloin, kun  

2) oppijat ovat erillään opettajista ja/tai toisistaan,  

3) (telekommunikaatio)järjestelmät mahdollistavat vuorovaikutuksen sekä yhdistävät  

4) oppimisyhteisön jäseniä ja sisältöjä. (engl. institution-based, formal education where 

the learning group is separated, and where interactive telecommunications systems are 

used to connect learners, resources, and instructors. (Simonson, 2009; vrt. 

Ancyclopaedia Britannica Book of the Year, 2009, s. 231). 

Näkökulmaa voidaan arvioida esimerkiksi Dellingin (1985, Simonsonin, 2019, mukaan) 

määritelmän avulla: Etäopetus on suunniteltua, systemaattista toimintaa, jossa valitaan 

opetuksen tavoitteet ja menetelmät, valmistellaan didaktiikka, esitetään opetus, 

turvataan ohjaus sekä oppilaan oppimisen tuki ja nämä ovat mahdollistettuna vähintään 

yhden vuorovaikutukseen soveltuvan teknisen välittäjän avulla. Dellingin määritelmä ei 

välttämättä eroa normaaliolojen luokkahuoneopetuksesta muutoin kuin teknisen 

välittäjän välttämättömyyden osalta. 

Tässä tutkimuksessa viitekehyksenä sekä analyysia ohjaavan teemoittelun rakenteena 

käytetty Simonsonin (2019) etäopetuksen määritelmän ensiversiota, joka julkaistiin 

vuonna 2000. Määritelmä, sanasto ja käsikirja on alun perin tehty aikuisopetuksen 

kontekstiin. Perusopetuksessa etäopetukselle tai sen tutkimukselle ei ole ennen 

koronapoikkeusolojen etäisyyden vaatimusta nähty kasvatuksen painopisteen vuoksi 

tarvetta. Kevään 2020 poikkeusolojen etäopetuksesta tehdyissä jo valmistuneissa pro 
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gradu -tutkielmissa on käytetty aiemminkin Simonsonin ja Seepersaudin (2019) 

etäopetuksen määritelmää (ks. Mm. Stenbäck, 2021; Heikkilä, 2021; Mattson & 

Smedlund, 2021). 

Etäopetuksen määritelmä, engl. distance education (Simonson, 2019) sisältää neljä 

ulottuvuutta, joiden avulla tässä tutkimuksessa huoltajien näkemyksiä etäopetuksesta 

teemoitellaan, arvioidaan, järjestetään ja yhdistellään: 

• Institutionaalisuus 

• Etäisyydellisyys  

• Vuorovaikutus ja tuki  

• Sisällöt  

Seuraavassa on pyritty kuvailemaan etäopetuksen ulottuvuuksien, jotka ovat samalla 

tämän tutkimuksen pääteemat analyysissä, projektiota suomalaiseen alakoulun 

etäopetuskontekstiin. 

Institutionaalisuus 

Etäopetusta antavaa opettajaa sekä opetuksen tukea järjestävää koulua ja rehtoria 

velvoittaa sama opetussuunnitelma (engl. curriculum) kuin lähiopetuksessakin. 

Curriculum-ajattelussa koulua ohjataan järjestelmin tavoitteiden asettamiseksi sekä 

tavoitteiden saavuttamisen arvioimiseksi (mm. Saari ym., 2017). Alakoulussa 

kasvatustehtävä kuitenkin korostuu. Opettajan profession kunnioituksella ja opettajan 

autonomialla on vahvat juurensa bildung-opetussuunnitelma-ajattelussa, jossa korostuu 

snellmannilaisesti sivistyksen itseisarvo. (emt.) Suomalainen opetussuunnitelma 

voidaan nähdä näiden yhdistelmänä, jopa näiden kesken ristiriitaisena. 

Tulevaisuustaitojen tavoittelu tuomalla esimerkiksi ohjelmointiajattelun perusteita 

kansalaistaidoiksi ja arvioinnin yhtenäistäminen toteuttaa curriculum-ajattelua. Toiseksi 

koko opetussuunnitelmadokumentin alussa esitellyn ihmiskäsityksen ja arvopohjan 

voidaan nähdä edustavan bildung-ajattelua. 

Koulun ja etäopetuksen toiminnan päivittäinen johtaminen voidaan nähdä teknisestä, 

suorasta pedagogisesta ja henkilöstön johtamisnäkökulmasta sekä johtamiskulttuurin ja 

symbolisen johtamisen näkökulmista (Lahtero & Laasonen, 2020, s. 206–207). 

Instituution luonteeseen ja toimintamalliin oleellisena kuuluvat rehtorin tiedotusvastuu 

sekä rehtorin koulutyön organisointitehtävät mm. tekniikan järjestämiseen, opettajien 

työn tukemiseen sekä opettajien työssä jaksamiseen liittyen. Ahtiaisen ym. (2020, s.10) 
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rehtorikyselyn mukaan vain alle 15 % kouluista oli ennen maaliskuun puoliväliä tehtynä 

jonkun asteinen toimintasuunnitelma poikkeusoloille.  

Etäopetus ei ole itseopiskelua. Mikään ei toisaalta estäisi jatkossa järjestämästä 

koulutusta kokonaan tai osittain etänä, jos se vain noudattaisi samaa vaatimusta eli 

peruskoulun tapauksessa Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteita (2014) ja 

muuta perusopetuksen lainsäädäntöä. Simonsonin (ks. 2019, s. 21–22) etäopetuksen 

teoriassa oppilailta ei odoteta identtisiä oppimistuloksia, vaan heille tulee tarjota 

yksilöllistä tukea sekä yhdenvertainen kehittymisen mahdollisuus.  

Peruskoulun alakoulun opettajaksi pätevöitynyt Suomessa on akateemisen 

korkeakoulututkinnon suorittanut kasvatustieteen maisteri. Luokanopettajan pätevyyden 

muodostaa koulutus ja tutkinto. Lopulta vasta kokemus viimeistelee tarvittavan 

osaamisen, ymmärryksen ja reflektiokyvyn (ks. mm. Stenberg, 2011). Opettajalla on 

omien työtapojensa valintaan pätevyyden nojalla vahva autonomia, vaikka koulutyöllä 

on myös vahva opetussuunnitelmapohjainen normiohjaus. (mm. Orell & Pihlaja, 2021). 

Luokanopettajan professio rakentuu suomalaisessa peruskouluinstituutiossa 

akateemisen, kasvatustieteellisen koulutuksen ja paitsi yksittäisten opettajien 

kokemuksesta kehittyvän yksilöllisen opettajan käyttöteorian, niin myös tieteelliseen 

tutkimukseen perustuvan kehittämisen varaan.  

Tiedot ja taidot teknologisten välineiden ja sovellusten opetuskäytöstä vaihtelevat ja ovat 

yhteydessä täydennyskoulutuksen määrään, asenteeseen, ikään, muutosvastarintaan ja 

työyhteisön asenteeseen (mm. Simonson, 2019, s. 30). Etäopetuksen määritelmässä 

instituution kriteeriä ilmentävät käsitteet kuten lukuvuosi, opetussuunnitelman sisällöt tai 

yhteisen etenemistahdin oppilasjoukko eli luokkayhteisö. Tiedeyhteisö voi valita 

etäopetuksen määrittelemiseksi uusia kriteerejä (Simonson, 2019, s. 23), mutta tässä 

tutkimuksessa aineistolähtöiseen analyysiin lähdettiin yllä mainittuja 

institutionaalisuuden ilmentymiä etsien. 

Etäisyydellisyys 

Etäisyydellisyyden näkökulmia poikkeusolojen alakoulukontekstin etäopetuksen 

näkökulmasta on Simonsonin (2019) määritelmässä kolme: opettajan sekä oppilaiden 1) 

fyysinen, 2) ajallinen sekä 3) tiedollinen etäisyys. Ensinnä oppilaat ja opettajat ovat 

fyysisesti etäällä toisistaan. Oppilaat sekä opettajat olivat etäällä myös vertaisistaan. 

Toiseksi opetus voidaan toteuttaa ajallisesti erillään: Opetus voidaan Simonsonin 

määritelmän täyttävässä asetelmassa tuottaa, tallentaa ja vastaanottaa eriaikaisesti eli 
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koko koulupäivän jatkuvaa online-yhteyttä ei määritelmän hengen täyttävässä 

asetelmassa edellytetä.  

Ajan ja paikan suhteen eri lailla sidosteisia etäopetuksen muotoja voidaan kuvata 

esimerkiksi Coldewayn (1990) nelikenttää hyödyntäen (Taulukko 1). Koko koulupäivän 

kestävä online-etäopetus on Coldewayn matriisin mukaan samanaikaista-eripaikkaista. 

Taulukko 1. Paikan ja ajan etäisyydellisyyden nelikenttämalli (Coldeway, 1990) 

 

Kolmas eli tiedollinen etäisyys ilmenee perusopetuksen etäopetuksessa vahvimmin 

oppilaan ja aikuisen välisinä substanssiosaamisen eroina. Tiedollista osaamisen eroa 

voi olla myös tekniikan osalta ja se voi olla myös toisen suuntaista. Oppilas voi olla 

teknisesti opettajaa taitavampi.  

Tässä tutkimuksessa relevantimmat tiedollisen tai taidollisen vaihtelun näkökulmat 

liittyvät kuitenkin oppilaiden keskinäisiin tasoeroihin, opettajien keskinäisiin esimerkiksi 

digipedagogisten taitojen eroihin sekä kotona oppimisen tukea antavien huoltajien 

keskinäisiin pystyvyyseroihin. Institutionaalisuuden teeman yhtenä lähtökohtana on 

yhdenvertaisuus. Tiedollinen etäisyydellisyys eli erot osaamistasoissa ja yksilöllinen 

vaihtelu yhdessä fyysisen ja ajallisen etäisyyden kanssa aiheuttavat haasteen 

yhdenvertaisuudelle. Alakoulun etäopetuksen ilmiössä fyysisen ja ajallisen etäisyyden 

vuoksi heikentynyt yhdenvertainen kohtelu ja heikentynyt kontrollin ja tuen hallittavuus 

yhdistyvät sekä etäisyydellisyyden, että institutionaalisuuden teemoihin. 

Positiivinen näkökulma on mainittu niin Simonsonin (2019) määritelmässä kuin 

tutkimusaineistossakin: Opetuksen ja tiedon joustava saatavuus on etu 

etäopetuksessa. Simonsonin (emt.) mukaan hyvin suunnitellut etäopintokokonaisuudet 

voivat yhdistää älyllisesti, kulttuurillisesti ja sosiaalisten taitojen osalta erilaisia oppilaita. 

Oppilaan autonomia voi ilmentyä pätemisen ja joukkoon kuulumisen kokemuksen kautta 

ryhmän toimintaa tukevana (Deci & Ryan, 2012, s. 422). 
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Vuorovaikutus, tuki sekä niiden tekniset ratkaisut 

Ihmisten keskinäinen vuorovaikutus on olennaista välittäjästä riippumatta niin kuin missä 

tahansa koulutuksen kontekstissa. On tärkeää pohtia, miten vuorovaikutus on järjestetty 

eli mitkä ovat opetuksen didaktiset valinnat ja miten kasvatuksellinen vuorovaikutus eli 

pedagogiikka turvataan. Pedagogisen hyvinvoinnin ja oppimisen dynaamista suhdetta 

(ks. Soini ym., 2008, s. 244–246) ei voi liiaksi korostaa etäopetuksenkaan kontekstissa. 

Etäopetuksessa opettajan huolehtiva katse ei ulotu etäoppilaan fyysiseen ympäristöön. 

Opettajan ja oppilaiden, sekä oppilaiden keskinäinen vuorovaikutus niin oppimiseen kuin 

hyvinvointiin liittyen tapahtuu valituilla viestintäalustoilla. Sähköpostia 

vuorovaikutteisempia ja saavutettavampia yhteydenpitovälineitä on olemassa 

(Simonson, 2019, s. 3), mikäli opettaja on ottanut niitä käyttöön etäopetukseensa. Oinas 

ym. (2021) selvittivät opettajan teknologia-avusteisen palautteen (engl. technology-

enhanced feedback eli TEF) merkitystä oppilaille 132 kyselylomakevastaajan ja 62 

haastattelun tutkimuksessa. Tulokset osoittivat palautteen kohdentuneen enemmän 

oppilaan hyväksyttyyn asenteeseen ja käytökseen kuin oppimistulokseen liittyväksi. 

Samaa käytäntöä ilmentää Wilma-merkintöjen käytäntö oppilaan käyttäytymiseen 

liittyvän tiedon välittäjänä (mm. Korhonen, 2007). Wilmamerkintöjen vaikutuksesta 

osaamiseen ei ole arkikokemusta eikä juuri tutkimustietoa. Positiivisella, 

kommunikatiivisella palautteella taas on myönteinen vaikutus motivaatioon ja 

itseohjautuvuuden kehitykseen (mm. Atjonen, 2007).  

Tähän tutkimukseen valitussa teoriaviitekehyksessä oppimisen ja hyvinvoinnin tuki 

määritellään kuuluvaksi vuorovaikutuksen teemaan (Simonson, 2019, s. 25). 

Teorialähtöisesti myös itseohjautuvuuden käsite (mm. Deci & Ryan, 1985) ja 

itseohjautuva oppiminen (engl. self-regulated learning eli SRL) määriteltäisiin kuuluvaksi 

vuorovaikutuksen teemaan, mutta heikko itseohjautuvuus koettuna sekä itseohjautuvuus 

haasteena käsitellään tuloksissa etäisyydellisyyden teeman yhteydessä, koska se 

ilmenee aineistossa seurauksena fyysisestä etäisyydestä ja itseohjautuvuuden tukeen 

liittyvät haasteet saavat erityispiirteensä fyysisestä etäisyydestä johtuen.  

Teknisen vuorovaikutuksen välineen ominaisuuksien sijaan vuorovaikutuksen 

teoriaviitekehyksessä fokus on sisällössä, vaikka myös tekniset välineet sisältyvät 

vuorovaikutuksen teemaan. Simonsonin (2019, s. 25) vertauskuva kuorma-autosta ja 

ruuan merkityksestä terveyteen sen tiivistää: Ruokaa kuljettavalla kuorma-autolla ei ole 

merkitystä syöjän terveyteen vaan kyytiin valikoidun sisällön syömisellä ja ravintoaineilla 
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on. Kuorma-auton ominaisuuksista oleellisimmat lienevät sen kyky käynnistyä, pysyä 

tiellä ja saapua kohteeseen jotenkuten aikataulussa. 

Vuorovaikutus on ensisijainen tekijä missä tahansa tehokkaassa etäopetuksessa pitäen 

sisällään ohjeistuksen jakelun, tietokonevälitteisen viestinnän ja sosiaaliset yhteydet. 

Oppilas-oppilas tai oppilas-materiaali-vuorovaikutuksella oli enemmän vaikutusta 

oppimistuloksiin kuin opettaja-oppilas-vuorovaikutuksella. Vuorovaikutukseen 

uskaltautumisen ja luottamuksellisen ilmapiirin turvaamiseksi ryhmäkoolla on väliä. 

Orellanan (2006) mukaan etäopetuksen optimaalinen ryhmäkoko vuorovaikutuksen 

takaamiseksi olisi 16 oppilasta. Ryhmäkoko voi olla liian pieni tai liian suuri 

vuorovaikutuksen optimoinnin tavoittelussa. (Simonson, 2019, s. 29) 

Oppimisohjeistusten tulee olla saatavilla, ilmaisuiltaan kohderyhmälleen selkeitä sekä 

tarkoituksenmukaisia. Vuorovaikutustarpeet ja -tavat on huomioitava tekniikasta riippu-

matta Alakoulukontekstissa ohjeistusten tulee olla oppijan saatavilla, lapsentasoisesti 

muotoiltuja sekä tarkoituksenmukaisia. Välineet voidaan valita opettajan osaamisen ja 

koulun resurssien mukaan, mutta niiden on syytä olla jossain määrin vakioituja, kuitenkin 

monimuotoiset vuorovaikutustarpeet huomioivia. (ks. Simonson, 2019, s. 10.) 

Erilaiset koulukulttuurit ja luokkien omaksumat työskentelytavat ovat merkittävässä 

asemassa tuntivuorovaikutuksessa, kuten kysymisen tavoissa ja formatiivisen arvioinnin 

käytänteissä. Oppimiskulttuurin tutkimukselle etäopetuskontekstissa on tilausta 

erityisesti arviointiprosessien teknisistä ja humanistisista näkökulmista (mm. James, 

2013). Miten arvioida etänä hyvinvointia, läsnäoloa, osallisuutta, osaamisen tasoa? 

Miten huomioida oppilaiden persoonien ja tekemisen tapojen diversiteetti? 

Teknologioiden käyttöä suomalaisessa luokkahuoneessa on tutkinut, tosin lukioikäisten 

keskuudessa mm. Paakkari (2021), jonka diskurssissa on tunnistettavissa niin 

identiteetin ja kulttuurin, kuin suojelun näkökulma. Opiskelijan kulttuurista oikeutta some-

vuorovaikuttaa (ks. Lämsä, 2021; Sintonen ym., 2014) uhkaavat markkinavoimat, jotka 

keräävät tietoa nuorista, heidän verkostoistaan ja kiinnostuksen kohteistaan ja tarjoavat 

rajoittamattomasti sisältöjä. Suojelunäkökulma on erityisen relevantti alakoulun 

etäopetuskontekstissa. Opettajalla ei ole kontrollia laitteista, joilla oppilas on niin 

sanotusti ’online’ eli aktiivisena ja yhteydessä ystäviinsä tai muihin tahoihin. 

Sisällöt, resurssit ja oppimistuotokset 

Oppimisen sisällöt eli tehtävät ja niiden suorittamisen seurauksena syntyneet 

oppimistuotokset eli teksti-, ääni- tai videotiedostot muodostavat Simonsonin (2019) 
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määritelmän neljännen ja viimeisen osan. Teemaan sisältyy myös oppimisryhmien 

muodostaminen ja niissä toimiminen eli pari- tai ryhmätyöskentelytavat, jotka ovat 

vahvassa yhteydessä vuorovaikutuksen teeman kanssa.  

Etäopetuksen kontekstissa oppimisen sisältöjä voidaan havainnoida, tuntea, kuulla ja 

suorittaa, ja monimuotoisesti palautettujen tehtävien avulla opettaja pystyy 

mahdollistamaan ja valvomaan että oppimista tapahtuu (Simonson, 2019, s. 10–11). 

Edellä kuvatun kaltainen monimuotoisuus ja toiminnallisuus voivat olla normaalia 

käytäntöä myös lähiopetuksen kontekstissa esim. toiminnallisen oppimisen kulttuurin ja 

ilmiölähtöisen tai eheyttävän, eli monialaisia asioita opetuksessa toisiinsa oppiainerajat 

häivyttävästi yhdistelevän, työskentelyn kautta (mm. Niemelä, 2019; Lonka ym., 2015).  

 Alakoulun etäopetus covid-19-poikkeusoloissa 

Keskiviikkona 18.3.2020 siirryttiin etäopetukseen valtioneuvoston päätöksellä 

(Valtioneuvosto, 126/2020). Päätöstä jatkettiin huhtikuun alussa ja etäopetus päättyi 

13.5.2020 (Valtioneuvosto, 174/2020). Etäopetuksen tutkimuksesta valtioneuvoston 

kanslialle opetuksen ja koulutuksen osalta tutkimuskoosteita kerännyt Mari-Pauliina 

Vainikainen (2020; 2021) paikallisti kaksi vuoden sisään julkaistua kirjallisuuskatsausta, 

jotka kokosivat covid-19-poikkeusolojen tutkimusta. Kyseisiä koosteita on hyödynnetty 

tämän tutkimuksen kirjallisuuskatsauksen muodostamisessa. 

Kotona tapahtuvan teknologia-avusteisen oppimisen ja sen onnistumista selittävien 

tekijöiden tutkimuksia K-12-kohderyhmällä kokosi 19 tutkimuksen kirjallisuuskatsaus 

(Wen ym., 2021). Sen oleellisimmaksi painopisteeksi Vainikainen (2/2021) nimesi van-

hempien toiminnan merkityksellisyyden opettajan läsnäolon puutetta paikkaamassa. 

Vastuu yhteistyöstä säilyi Wen ym. (2021) mukaan opettajalla. Lisäksi 33 tutkimuksen 

kirjallisuuskatsaus opettajien, tosin korkeakouluopettajien digiosaamisesta (Zhao ym., 

2021) esitteli teknisten välineiden käyttöä, asenteita tekniikkaa kohtaan ja kuvasi 

tuloksissa opettajien osaamisen olevan perustasoista, korkeintaan keskitasoista.  

Etäopetusta tutkitaan. Eräs jo ennen korona-aikaa aloitettu, mutta etäopetuksen 

kontekstiin soveltuva kokeilu on neljän vaiheen etäopetusmalli, jossa opettajan rooli 

painottuu opettamisesta ohjaamiseen. Mallissa vertaisvuorovaikutuksen merkitykset on 

huomioitu. (Koskinen ym., 2018.) Mallin heikkoutena alakoulukontekstissa voi nähdä 

oletuksen itseohjautuvuudesta, jota vaadittaisiin pienryhmätyöskentelyvaiheessa. 

Verkko-opettamisen sekä virtuaalisten ympäristöjen käsikirjojen tarjontaa on runsaasti 

saatavilla esimerkiksi täydennyskoulutuksen tuottajien tarpeisiin (mm. Nevgi & Tirri, 
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2003; Suominen & Nurmela, 2011; Mäkitalo & Wallinheimo, 2012 sekä Kalliala, 2002). 

Käsikirjoissa esitellään työkaluja, alustoja, vuorovaikutuksen työtapoja sekä arvioinnin 

malleja (ks. Atjonen, 2013). Näkökulmaerona alakoulun etäopetuskontekstiin verrattuna 

on kuitenkin verkko-opiskelijan kyky suunnata omaa toimintaa tai edes selviytyä 

teknisten laitteiden hallinnasta itseohjautuvasti ja toisaalta koulun kasvatustehtävä. 

Opetushallitus on julkaissut etäopetuksen tietoturvaan ja tekniikkaan liittyviä ohjeita, 

mutta tieto niiden olemassaolosta ei ole välttämättä yltänyt opettajille asti. Opettajan 

autonomia valtuuttaa tekemään päätöksen mm. siitä, käyttävätkö oppilaat oppitunnilla 

eli online-tuokiossa mikrofoneja sekä kameroita. Pedagogiseksi eli siten riittäväksi 

perusteeksi videonkäytölle riittää vuorovaikutuksen sekä valvonnan toteutuminen. 

Opettaja päättää myös siitä, voidaanko tehtävät palauttaa esimerkiksi 

videopalautuksina. (OPH, ohjeita, 17.2.2021) 

Uusi julkisjohtamisen oppi (engl. new public management eli NPM) tuo opetustoimi-alalle 

markkinaohjautuvan yritystoiminnan ja liiketalouden mekanismeja ja intressejä kuten 

tehokkuusajattelun ja vertailtavan mittaamisen (esim. Yliaska, 2014; Saari ym., 2017). 

Parhaiden käytäntöjen (engl. best practices) tutkimus ja kehitys on yksi vertailuanalyysin 

(engl. benchmarking) muoto ja luonteeltaan markkinatutkimusta.  “Benchmarking 

tarkoittaa sitä, että on riittävän nöyrä myöntääkseen, että joku toinen on parempi ja 

riittävän viisas oppiakseen, kuinka voi itse tulla yhtä hyväksi, ellei jopa paremmaksi.” 

(APQC, 1993, laatukeskus.fi mukaan) Yhdysvaltalaisen laadunarviointi- ja 

kehittäjätoimijan markkinointimateriaalin iskulauseeseen tiivistyy myös tämän 

kehittämistutkimuksen motivaatio, joka on opetussuunnitelma-ajattelultaan tylerilainen ja 

curriculum-näkökulmainen (mm. Saari ym., 2017). Tässä tutkimuksessa haave 

mitattavista kriteereistä eli standardintavoittelu kiteytyy toiseen tutkimuskysymykseen. 

Vastetta parhaiden etäopetuskäytäntöjen pikaiseen tarpeeseen tuottivat kehittäjä-

opettajat kuten Harto Pönkä, jonka helppo ja yksinkertainen etäopetusmalli sisältää 

opetus-harjoittelu-soveltaminen-palaute-vaiheet (Pönkä, 2020). Pönkä julkaisi ohjeensa 

heti poikkeusolojen alussa. Toikkasen ym., (2020) Näytön paikka -ohjeistus opettajille ja 

huoltajille on jo kattavampi, mutta hitaammin käyttöönotettavissa. Teknologia koulun ja 

oppilaan välissä muuttaa opettajan roolia ja osaamistarpeita (Lämsä, 2021, s. 127; 

Koskinen ym., 2018; Paakkari, 2021; OAJ, 2020; ks. myös Korhonen, 2017). 
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3 Tutkimustehtävä ja tutkimuskysymykset 

Tutkimuksessa esitettiin aineistolle seuraavat kysymykset: 

1. Millä tavoin etäopetus kuvautuu huoltajien kokemuksissa? 

2. Mitä ovat etäopetuksen parhaat käytännöt huoltajien käsityksissä? 

Tutkimustehtävänä on kuvata merkityksellistä etäopetuksessa (tutkimuskysymys 1) sekä 

tunnistaa onnistuneen etäopetuksen ominaisuuksia (tutkimuskysymys 2).  

Käytettävissä oleva valmis, rikas aineisto avasi kotien näkökulmia etäopetukseen: 

Lapseni opettaja N.N. ansaitsee erityiskiitoksen (…)  
Ensimmäisestä päivästä lähtien homma täysin hallussa.  

Tehtävät hyvin suunniteltuina, itsenäistä tekemistä ja  
ryhmätöitä, projekteja ja itse aina oppilaiden saatavilla  

oppituntien aikana etäyhteyksien kautta. V31987 

sekä yllättäen kokemuksiin edeltävästä, nykykoulun luokkahuoneen ’normaalista’: 

Suuren, hälyisän luokkahuoneen sijaan  
(etäopetuksessa) oli oma rauha ja helpompi keskittyä. V31882  

Kehittämisen yhteistyöhön opetuksen järjestäjän velvoittaa valtakunnalliset 

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet (2016). Sekundäärisen aineiston avulla 

tuli mahdolliseksi tarkastella kodin ja koulun yhteistyötä poikkeusoloissa. Huoltajat ovat 

lastensa hyvinvoinnin asiantuntijoita, ja oppijan hyvinvointi on oppimisen perusta. Wilma-

kirjauksia, arviointikeskusteluja ja vanhempainluentoja syvempään molemminpuoliseen 

ymmärrykseen voidaan päästä kuulemalla aineiston huoltajia. 

…OKM:n tulisi kerätä näitä  
parhaita käytänteitä jaettavaksi eteenpäin. V31987 

Toisen asteen näkökulma tutkimuksessa kunnioittaa huoltajia etäopetuksen 

kehittämisen asiantuntijoina. Kehittämisessä tulee huomioida lisäksi opettajan 

autonomia ja työhyvinvointi. Niukkuutta on jaettu jo aiemmin normaalioloissa. 

Poikkeustilanteessa priorisoinnin onnistumisen vaihtelu aiheutti eriarvoistumista 

entistäkin voimakkaammin. 
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4 Tutkimuksen toteutus 

Pragmaattisesti käytännön ilmiöön pureutuvalla ja relativistiseen tiedonkäsitykseen 

nojaavalla pro gradu -tutkimuksella halutaan osallistua kasvatuksen ja opetuksen 

ajankohtaisen tutkimuksen kehitykseen (luku 4.1). Kasvatustieteessä tutkimuksen 

kohteena on ihmisen kasvu, kehitys, opettaminen ja oppiminen eri ympäristöissä ja 

tilanteissa. Fenomenografian juuret ovat koulutuksellisessa, kasvatuksellisessa ja 

opetuksellisessa tiedonintressissä (Häkkinen, 1996, s. 5–12). Lähestymistapana sekä 

tutkimussuuntauksena hermeneuttinen fenomenografia (luku 4.2) arvostaa huoltajien 

käsityksiä arvioitaessa koulun tehtävässään onnistumista. Tässä tutkimuksessa 

hyödynnetään fenomenografian termein toisen asteen näkökulmaa oppimiseen ja 

hyvinvointiin valtakunnallisen poikkeustilan alussa keväällä 2020. 

Tutkimusote noudattaa hermeneuttista kehää, jossa tutkimusaineiston, 

teoriaviitekehyksen ja aiempien tutkimusten vuoropuhelussa tutkija tekee jatkuvaa 

tulkintaa ja muodostaa kokonaiskuvaa tutkimusongelman ratkaistakseen. Tässä 

tutkimuksessa tavoitellaan toimivan ja tehokkaankin etäopetuksen kriteerejä. Huoltajien 

kokemuksista ja käsityksistä koostuva aineisto sisältää runsaasti johtolankoja mysteerin 

ratkaisemiseksi.  

Tutkimuksen kulun kuvaus sisältää vaiheet filosofisista taustaoletuksista (luku 4.1) 

metodologiseen tutkimusotteeseen (4.2). Menetelmäteorian kuvauksen jälkeen 

esitellään tämän tutkimuksen aineistolähde (luku 4.3), analyysiprosessin vaiheet 

raakadatan käsittelystä (luku 4.4) koodaamiseen aineistonkäsittelyjärjestelmässä, 

koodattujen kimppujen luennan kautta tehtyyn tulkintaan, luokitteluun, ryhmittelyyn, 

uudelleenkoodaukseen ja lopulta toteutuneen ja/tai onnistuneen etäopetuskuvauksen 

kategorianmäärittelyyn (4.5) ja näkemykset esittelevään tulosavaruuteen.  

Kuvauskategorioiden rinnalle on luotu vastakuvaus-kategoriat ja näiden esittelyn 

yhteydessä on kuvattu kategorioiden luonnetta ja rajapintoja sekä niiden sisällöllistä ja 

kvantifioitua tiheyttä. Tutkimuksen kulun esittelyn päättää fenomenografialle 

tärkeimmän, eli laadullisen tulkinnan vaiheen kuvaus. Tutkimustehtävää palvelemaan 

tiivistetään ja järjestetään tulosavaruuden perusteella suositukset opettajille sekä 

opetuksenjärjestäjille etäopetuksen suunnittelun ja toteutuksen tueksi. 

Fenomenografinen tulkinta on osa analyysiprosessia ja se päättyy tulostenlukuun. 

Tulokset on esitelty luvussa 5 Tutkimustulokset. Tuloksista on edetty tutkijan tulkinnalla 

vielä suosituksiin, jotka esitellään luvussa 6 Johtopäätökset. 
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Huoltajien kokemuksista havaitut ja nimetyt merkitykset eli fenomenografian käsittein 

tuloskategoriat variaatioineen eli sisäisine vaihteluineen ja vastakategorioineen 

heijastelevat vapaakenttäkysymystä edeltävän kyselylomakkeen laajan 

kysymyspatteriston teemoja ja sanamuotoja.  

Tutkimustehtävän näkökulmasta oleellista olisi saavuttaa tulosavaruuteen myös se 

merkityksellinen, mille huoltaja ei ole löytänyt kysymyslomakkeella muuta paikkaa. 

Ensimmäiseen tutkimuskysymykseen pyritään vastaamaan ilman lomakkeen aiempien 

kysymysten vastausten määrällistä analyysiä, tutkijan näkökulmasta ”puhtaalta 

pöydältä”. Huoltajien kuvauksista tutkija pyrkii muodostamaan näkemysten 

tulosavaruuden. Vastakategorioiden esiintyvyyden perusteella on tehty tulkintaa 

järjestelyiden merkityksestä. Aineistossa nimettyjen usein toistuneiden tarpeiden 

tyydyttämiseksi on esitetty harvinaisesti aineistossa esiteltyjä, sekä ratkaisuja myös 

aineiston ulkopuolelta.  

Lähtökohtana tutkimukselle on tutkijan aiempi työkokemus finanssitoimialalta 

verkkopalveluprosesseista, kasvatustieteen opintojen aikainen perehtyneisyys koulun 

digitalisaatioon sekä valmis aineisto kevään 2020 etäopetusjaksolta (luku 4.3). 

Edelliseen pohjautuen, tällä kvantifiointia hyödyntävällä laadullisella 

tapaustutkimuksella on sitoumuksenaan myös kehittämistavoitteita.  

Arkiajattelun ymmärtämiseen pyrkivää fenomenografiaa laadullisena 

tutkimusmenetelmänä ovat suomalaisessa kasvatustieteen kontekstissa kuvanneet mm. 

Anneli Niikko (mm. 2003) sekä Kirsti Häkkinen (1996), joiden fenomenografian 

käsikirjoihin tämän tutkimuksen menetelmäratkaisut vahvasti nojaavat.  

Fenomenografian analyysivaihein (luvut 4.4 ja 4.5) tuotetaan kuvausta ’Kuinka jokin 

ilmenee jollekin’ (Niikko, 2003, s. 8) eli ’Kuinka etäopetus ilmenee huoltajille’ ja 

kuvauskategorioiden avulla muodostetaan tulosavaruus kohdeilmiöstä. Tulosavaruuden 

kuvauskategorioiden pohjalta analyysia jatketaan priorisoituihin suosituksiin 

etäopetuksen järjestämisestä (luku 4.6). 

Tutkimuksen tarkoituksena on hahmotella merkityksellisintä etäopetuksen järjestelyissä 

huoltajien kokemuksia tarkastelemalla. Merkityksellisyyden ja siten tärkeyden 

perusteena käytetään sekä aineiston kvantifiointia että huoltajien itse käyttämiä 

suomalaiseen peruskouluun liittyviä laatuodotuskuvauksia. Lisäksi merkityksellisyyden 

perusteena toimii Opetussuunnitelma 2014 arvokäsitys sekä tutkijan oma tausta ja 

opintojen aikana muodostunut käyttöteoria. 
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Tutkimuksen tarkoituksena on esimerkiksi vastakohtaisia kokemuksia rinnakkain 

tarkastelemisen ja syy-seuraus-kuvausten luennan avulla tunnistaa jaettuja kokemuksia 

etäkoulun aikana. Tarkoituksena on myös pohtia etäkoulukokemusten antamaa kuvaa 

nykykoulusta ja peruskoulun tehtävästä. Tarkoitukseen pyritään vertailemalla 

helsinkiläisten huoltajien kokemuksia poikkeusolojen ajanjaksolta etäopetuksesta sekä 

nykykoulusta lomakkeiston kysymyksenasettelun ulkopuolelta. 

 Tieteenfilosofiset perusoletukset, koulutuspoliittinen 

vastakkainasettelu ja hyvä tieteellinen käytäntö 

Tätä tutkimusta ohjaava tieteenfilosofia on konstruktivistinen ja hermeneuttinen 

empirismi. Tästä lähtökohdasta totuus määritellään ontologisesti enemmän 

subjektiiviseksi ja koetuksi, kuin objektiiviseksi ja annetuksi. (ks. mm. Huusko & 

Paloniemi, 2006, s. 171; Metsämuuronen, 2001, s. 6–15). Totuuden perusajatus sekä 

fenomenologiassa että fenomenografiassa on non-dualistinen: maailma on yksi ja jaettu 

(Huusko & Paloniemi, 2006, s. 164), vaikka yksilöllisesti eli oppilas- ja huoltajakohtaisesti 

koettu. Tässä tutkimuksessa etäluokkahuonemaailma on yhden luokan oppilaiden ja 

huoltajien kesken yksi ja jaettu, mutta opettajien ja koulujen kesken myös maailma on 

eri johtuen eri opettajien kompetensseista ja siten tavoista järjestää etäopetusta. 

Toisaalta tutkimuksessa pyritään myös deduktioon käsityksiä harkiten 

yksinkertaistamalla (ks. Huusko & Paloniemi, 2006, s. 166). 

Tämän tutkimuksen epistemologisen taustasitoumuksen mukaan huoltajien 

käsitykset ovat parasta saatavilla olevaa tietoa lähiopetuksen onnistumisesta. 

Epistemologinen asetelma on laadulliselle tutkimukselle tyypillisesti relativistinen ja 

konstruktivistinen enemmän kuin realistinen ja positivistinen (ks. mm. Metsämuuronen, 

2001, s. 10–14). Koska epistemologisena uskomuksena on tiedon subjektiivisuus ja 

konstruktivistisuus, on toisen asteen näkökulman (ks. Niikko, 2003, mm. s. 24–27; 

Huusko & Paloniemi, 2006, s. 165) hyödyntäminen luontevaa. 

Kasvatuksen ja opetuksen tieteenalalla, mutta varsinkin operatiivisesti 

koulutoimialalla totuuden ja tiedon luonteesta on useita dikotomioita. Näitä dilemma-

vastapareja Helsingin yliopistolla opiskelijoille esittelee jo kasvatustieteen 

perusopinnoissa, ja huomionarvoisen mieleenpainuvasti kouluhistorioitsija Jari Salminen 

(2012; suull.2015):  

1) Kouluinstituutiolle asetetaan vaatimuksia ensinnä jatkuvuuden turvaamisesta  

ja toisaalta kehittämistarpeesta.  

2) Opetuksen odotetaan ensinnä noudattavan normeja, suunnitelmaa sekä 
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systematiikkaa ja toisaalta olevan spontaania, tilanteista, lapsilähtöistä ja monialaista. 3) 

Oppimisen toivotaan kehittyvän sisäisen motivaation moottoroimaksi ja vapaaksi 

prosessiksi, vaikka pakko, tai ainakin velvollisuus, sekä auktoriteetti kontrolloivat.  

4) Kokonaiskuvan kannalta tärkeä lapsen tai kodin pitkäjänteinen näkökulma jää 

jalkoihin toimialan pirstoutuessa sisällöllisesti kapeisiin ja ajallisesti rajoittuneisiin 

hankkeisiin.  

Salminen on aikansa Herakleitos, joka toisaalta näkee muutoksen pysyvänä tilana ja 

toisaalta vastakkaiset näkemykset kaikessa ristiriitaisuudessaan tarpeellisena. Koulun 

pirulliset dilemmat -teoksen tuntemus tuo perspektiiviä koulun kehittäjän filosofisena 

perustana sekä opettajan työssä ja reflektion työkaluna työhön suhtautumisessa. 

Filosofinen pohdinta ja eri totuuskäsitykset voivat elää rinnakkain lapsen kasvun 

parhaaksi. Tässä tutkimuksessa on tavoiteltu kehittämistä koulutodellisuuden realiteetit, 

kuten resurssien niukkuudet huomioiden. 

Hyvä tieteellinen käytäntö tarkoittaa mm. rehellisyyttä, huolellisuutta ja tarkkuutta 

tutkimuksen teossa, tulosten dokumentoinnissa ja esittämisessä (Tutkimuseettinen 

neuvottelukunta, 2020). Tutkimusmenetelmien eli aineistonkeruun, analyysin sekä 

tulosten arvionnin tulee toteuttaa huolellisuuden, tarkkuuden ja eettisyyden kriteerit 

(Kananen, 2017, s. 189; Saaranen-Kauppinen & Puusniekka, 2006, kappale 3.1). 

Aineistonkäyttöluvan saaminen valmiiseen, laadukkaaseen ja laajaan kansalliseen 

aineistoon velvoittaa graduntekijän erityiseen huolellisuuteen sekä tarkkuuteen. 

Laadullisen tutkimuksen perimmäinen tarkoitus Tuomi ja Sarajärven (2011, s. 68) 

mukaan on palautettavissa kysymykseen ”Miten minä voin ymmärtää toista?”. Tämän 

tutkimuksen tavoitteena on auttaa opetuksenjärjestäjää ymmärtämään huoltajia 

asiantuntijoina siinä, miten oppilaat oppivat ja voivat etäopetusoloissa. Vaikka 

kokemukset etäopetuksesta ovat huoltajien, ovat he lapsensa hyvinvoinnin parhaina 

asiantuntijoina myös asiantuntijoita etäopetuksen onnistumisessa. Huoltajien 

kokemuksia ja käsityksiä etäopetuksesta kannattaa tarkastella osana kodin ja koulun 

yhteistyötä ja opetuksenjärjestäjän kehittämisvelvoitteen täyttämisessä. 

Tieteellä tarkoitetaan tutkimuksen tuloksia, prosessia sekä tieteen itsekriittisyyttä. 

Tieteellä voidaan etsiä uutta tietoa ja ratkaisuja vanhoihin sekä uusiin ongelmiin. 

Humanististen ja yhteiskuntatieteiden tuloksia käytetään laajasti esimerkiksi 

koulutuspolitiikassa sekä koulutuksen suunnittelussa ja toteutuksessa. Kasvatuksesta 

puhumisen sijaan puhutaan koulutuksesta tehokkuutta ihannoiden ja työelämän 

tarpeisiin tähdäten. (Aaltola, 2015, s. 15–16.) 
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 Fenomenografinen lähestymistapa, tutkimusote ja menetelmät 

Tutkimusongelma sekä tutkimustehtävä ohjasivat lähestymistavan sekä 

tutkimusotteen valintaa. Rikkaan, inspiroivan ja tuskallisen ajankohtaisen aineiston 

äärellä päädyttiin fenomenografiseen lähestymistapaan niin kuin muun muassa Kakkori 

ja Huttunen (2010) sen hermeneuttiseksi, Huusko ja Paloniemi (2006) sen toisen asteen 

näkökulmaa itseisarvona arvostavaksi ja Niikko (2003) subjektiivisuuden ja yksilöllisen 

merkityksenantoprosessin ja dekonstruktion avulla yleistettäviä huomioita tuottavaksi 

kuvaa.  

Lähestymistavan epistemologisena esioletuksena huoltajien käsityksistä nähdään 

olevan muodostettavissa tieteellisesti luotettavaa tietoa etäopetuksen parhaita 

käytäntöjä määriteltäessä. Vaikka tässä tutkimuksessa huoltajien kriittistä 

asiantuntijuutta arvostetaan ja heidän käsityksensä nähdään laadukkaana tietona 

etäopetuksen järjestelyiden onnistumisesta, saattavat oppilaat itse omata erilaisen 

kokemuksen huoltajansa kokemukseen verrattuna: 

Monella tuttavallani lapsilla oli etäopetusta lukujärjestyksen 
mukaisesti ja vähän enemmän siihen suuntaan  

minäkin äitinä olisin toivonut meillä olleen.  

Koululainen itse oli eri mieltä,  
kun tykkää tehdä asiat omalla tavallaan. V36436 

Fenomenografiassa tutkimussuuntauksena on pyrkimyksenä tunnistaa, nimetä, 

kuvailla ja analysoida hyödyntämällä eri lailla kerättyjä, erilaisia, kirjalliseen muotoon 

muokattuja aineistoja, joissa keskeistä on ilmaisun avoimuus (Huusko & Paloniemi, 

2006, s. 163–164; Metsämuuronen, 2001, s. 22–24). Fenomenografia 

tutkimussuuntauksena (Huusko & Paloniemi, 2006) ja tutkimusotteena kunnioittaa 

aineistoa eli tässä tutkimuksessa huoltajien kokemuksia, käsityksiä ja niistä 

muotoutuvia merkityksiä etäopetuksen onnistumisen identifioinnissa.  

Fenomenografian isovelimetodologia fenomenologia tutkii kokemuksia. Kokemuksesta 

muodostuu kokijan käsitys kohdeilmiöstä. Sen hermeneuttinen ulottuvuus on tutkittavan 

tuottaman ilmaisun ymmärtäminen ja tulkinta (Laine, 2015, s. 33; Niikko, 2003, s. 12–

14). Fenomenografia pikkusisarena tavoittelee ilmaisujen eli käsitysten keskinäisten 

suhteiden kuvaamista ja tulkintaa. Fenomenologia keskittyy ilmiöön itseensä käsitysten 

tutkimisen kautta, fenomenografia taas käsitysten eroihin ja suhteisiin ilmiöstä (Huusko 
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ja Paloniemi, 2006, s. 164). Tässä tutkimuksessa kartoitetaan huoltajien etäopetusta 

koskevien käsitysten variaatioita sekä suhteita. Erilaisista kokemuksista seuranneista 

erilaisista käsityksistä pyritään johtamaan myös suosituksia etäopetuksen 

järjestämiseen liittyen. Vaikka sama järjestely on voitu kokea merkitykselliseksi yhtä 

aikaa positiivisen sekä negatiivisen kokemuksen kautta, voidaan prosessissa käsitysten 

painotuksia, rajapintoja sekä suhteita analysoimalla päästä suositukseen sopivan 

järjestelyn tasosta. 

Taulukko 2. Käsiteanalyysi osa 1: Tutkimusasetelman metodologiset käsitteet 
(mukaillen mm. Niikko, 2003; Häkkinen, 1996)  

Käsite Ohjaava kysymys:  Tässä tutkimuksessa: 

Kohdeilmiö Mikä on tapahtuma, johon 

kohdistuneet eri kokemisen 

tavat kiinnostavat? 

Etäopetus alakoululaisten oppilaiden sekä 

heidän huoltajiensa kokemana 

poikkeusoloissa keväällä 2020 

Ensimmäisen 

asteen … 

Kenen kokemuksesta  

ollaan kiinnostuneita? 

Oppijan oppimisesta  

huoltajan kokemana 

Toisen asteen 

näkökulma 

Mistä tarkemmin ollaan 

kiinnostuneita kokemuksissa?  

Kenen näkökulma huoltajien 

näkökulmaan? 

Huoltajien kokemusten välisistä eroista, 

yhtäläisyyksistä ja tärkeysjärjestykseen 

asettamisesta.  

Opetuksenkehittäjän näkökulma 

Informantti Keiden teksteistä 

(vapaakenttä-) aineisto 

muodostuu?  

Huoltajat ovat tutkimuksen informantteja 

eli aineisto koostuu huoltajien kirjoittamista 

teksteistä. 

Kokemus Mitä subjektin ja todellisuuden 

välinen kokemus saattoi pitää 

sisällään? 

Kokemukset muodostuivat kuvatuista 

opetuksenjärjestelyistä tai lapsen 

suoriutumisesta etäopinnoissa. 

Merkitys Minkälaisia merkityksiä 

tutkittava liittää kokemaansa? 

Kokemuksilla perusteltiin tyytyväisyyttä tai 

tyytymättömyyttä opetuksen järjestelyihin. 

Käsitys Minkälaisen käsityksen 

tutkittava muodostaa 

kohdeilmiöstä kokemuksensa 

perusteella? 

Sekä tiettyyn järjestelyyn tyytyväinen että 

saman järjestelyn puutteesta tyytymätön 

huoltaja yhtyivät käsitykseen kyseisen 

järjestelyn merkityksestä. 

Merkitys-

yksikkö 

Mitä eri merkityksiä ilmiön 

kuvailuissa on eroteltavissa? 

Samassa vastauksessa saattaa ilmetä 

merkityksiä, jotka jaotellaan eri 

analyysiryhmiin.  

Analyysi Minkälaisia aineistonkäsittely-

toimia metodissa käytetään 

tulosten muodostamiseksi? 

Aineistoon sukeltamisen, aineistolähtöisen 

koodauksen, ryhmittelyjä, systematiikkaa 

ja tulkintaa 
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Kuvaus-

kategoria 

Miten samaa ajatuksellista 

kokonaisuutta noudattavat 

merkitysyksiköt järjestetään? 

Analyysissa samankaltaiset 

merkitysyksiköt luetaan ja niistä 

muodostetaan kuvauskategoria tai 

kuvauskategorioita. 

Tulos-avaruus Miten aineiston ajatukselliset 

kokonaisuudet rakentuvat 

suhteessa toisiinsa? 

Kuvauskategoriat muodostavat 

tulosavaruuden, kun aineiston jokainen 

tutkimustehtävän kannalta oleellinen 

merkitysyksikkö on osoitettu 

kuvauskategoriaan. 

Kategoria 

-systeemi tai  

-hierarkia 

Miten aineiston ajatukselliset 

kokonaisuudet järjestyvät joko 

rinnakkain tai muutoin 

hierarkkisesta? 

Kuvauskategorioista ja tulosavaruudesta 

pyritään analyysin jatkamisella ja tutkijan 

tulkinnalla muodostamaan hierarkkinen 

kategoriasysteemi. 

Tämän tutkimuksen menetelmä- eli metodologiset käsitteet on kuvattu 

käsiteanalyysitaulukoissa 2 ja 3. (katso edellinen s. 21 sekä s. 37). Fenomenografiassa 

ollaan kiinnostuneita tutkittavien kokemusten variaatioista. Raportoinnissa niiden kuvailu 

ja tulkinta on aina epävarmaa. Myös jokaisen raportin lukijan tulkinta tutkijan esityksestä 

eroaa toisistaan. (Niikko, 2003, s. 18–20 ja 2015, s. 96.)  

Fenomenografiassa ollaan kiinnostuneita toisen asteen näkökulmasta eli siitä, miten 

eri tavoin informantit subjektiivisesti ajattelevat ja kokevat etäopetuksen onnistuneen 

eikä niinkään siitä, miten etäopetus objektiivisesti olisi järjestetty (mm. Rissanen, 2006; 

Kakkori & Huttunen, 2010, s. 12). Huoltajien kokemusten eli huoltajien kirjoitusten 

keskinäisen vertailevalla tutkimisella tuotetaan toisen asteen näkökulmasta ’tietoa’ 

etäopetuksesta (mm. Niikko, 2003, s. 25). Aiemmat kokemukset ja siten odotukset 

koulutodellisuuden luonteesta vaikuttavat siihen, miten huoltajat kokemaansa käsittävät 

(Häkkinen, 1996, s. 8). Tässä tutkimuksessa käsitysten keskeisten suhteiden lisäksi 

ilmiön kuvauskategorioita järjestetään vertikaalisesti ottamalla analyysin lopussa kantaa 

siihen, miten etäopetus tulisi jatkossa järjestää. 

Metodi koostuu käytännöistä ja operaatioista, joita havainnoille tehdään. Säännöt tai 

kriteerit, joiden mukaan havaintoja tulkitaan, tulee kuvata yksityiskohtaisesti, jotta 

voidaan arvioida tulkintojen merkityksiä johtolankoina arvoituksen ratkaisusta. 

(Alasuutari, 2018, s. 81–82.) Metodin eli analyysivaiheiden tarkka kuvaus kohentaa 

myös tutkimuksen luotettavuutta. Seuraavassa on esitelty muutamia metodikuvauksia. 

Laadullinen analyysi sisältää Alasuutarin (2018, s. 38–39) sanoin vaiheet havaintojen 

pelkistys ja arvoituksen ratkaiseminen. Fenomenografiassa tutkimusmetodina 

analyysivaiheita kuvataan karkealla tasolla kahdesta neljään. Metsämuuronen (2001, 
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s. 23) kuvaa prosessin etenemistä haastatteluaineistosta purettujen käsitysten 

luokittelusta merkitysten perusteella sekä alemman tason merkitysluokkien kokoamisella 

abstraktimmiksi, korkeamman tason merkitysluokiksi. Häkkinen (1996, s. 40–43) listaa 

vaiheiksi merkitysyksikköjen muodostamisen, ilmausten vertailun toisiinsa, 

kategorioiden ja niiden välisten suhteiden muodostaminen sillä abstraktion tasolla, joka 

parhaiten palvelee tutkimustehtävää. Niikon (2003) analyysimalli jäsentää vaiheet 

ensiluennasta ongelmanasettelun kannalta merkityksellisiä ilmaisuja etsien, toiseksi 

etsittyjen ilmausten ryhmittelylle ja lajittelulle, kolmanneksi merkitysyksiköiden joukkoja 

selkeiksi, erillisiksi merkityskategorioiksi transformoimalla ja neljänneksi alemman tason 

kategorioita ylemmän tason kuvauskategorioiksi yhdistelemällä. Niikon mallissa 

korostetaan pääsyä kategorioiden yhdistelyssä abstrakteimmalle tasolle, jossa 

tutkimustoiminnan päätuloksena syntyneet kontekstiin ja yksilöihin neutraalissa 

suhteessa olevat kuvauskategoriat muodostavat tulosavaruuden eli 

kuvauskategoriasysteemin. Tämän tutkimuksen prosessia kuvaavat analyysivaiheet on 

esitelty yksityiskohtaisesti luvuissa 4.3–4.5. 

Fenomenografiassa aineistolähtöisellä analyysimenetelmällä, analyysiprosessissa 

tulkitaan merkitys- eli analyysiyksiköiden avulla ajatuksellisia kokonaisuuksia eli 

käsityksiä (Niikko, 2003, s. 8; Huusko & Paloniemi, 2006, s. 167). Analyysissä etsitään 

sama ilmiö erilaisten kielellisten ilmaisujen takaa ja jokaiselle käsitysryhmälle 

määritellään kriteeri (Niikko, 2003, s. 34). Kuinka jokin ilmenee jollekin (emt., s.8) eli 

merkitysyksiköstä jalostettuna laajempaan, yleisempään kuvauskategoriaan. 

Analyysissa saavutetaan riittävä saturaatio, kun aineistosta on tunnistettu merkityksiä ja 

rakenteita laadullisesti erilaisten tapojen kokea etäopetus rajoittunut joukko. (ks. 

Niikko, 2003, s. 31). Alasuutarin (2018, s. 40) mukaan oleellista on kiinnittää huomiota 

vain siihen, mikä on viitekehyksen ja kysymyksenasettelun näkökulmasta oleellista.  

Prosessi on systemaattinen ja looginen, muttei jäykkä. Aineisto jaetaan merkitys-

yksiköihin, joiden perusteella analyysia tehdään, mutta vastausten yhteyksiä toisiin 

merkityksiin ja siten merkitysyksiköiden kontekstia ei kadoteta. Merkitysyksikköjen 

tulkinnassa oleellista ei ole, ovatko ne eri vai samalta vastaajalta. (Niikko, 2003, s.33.) 

Päättelyketju prosessissa etenee siitä, mitä on tapahtunut siihen, miten tapahtunut on 

koettu ja lopulta kokemuksista johtaen käsityksiin hyvästä etäopetuksesta. 

Tutkimuksen tavoitteena on kuvata ilmiön kokemisen eri variaatioita (Rissanen, 2006; 

Niikko, 2003, s. 25) ja kirjoittaa analyysissä auki myös variaatioiden taustavaikuttimia 

niin pitkälle kuin se aineiston perusteella varovaisesti tulkiten on mahdollista. Variaation 

tutkimuksessa hyödynnetään kontekstianalyysia eli huomioidaan ympäristöyhteydet. 
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Lisäksi analyysissä tarkastellaan yhtäläisyyksiä, eroja eli tässä tutkimuksessa positiivista 

sekä negativiisita kokemusta ja näiden neutraaleja sekä muita vivahde-eroja (Huusko & 

Paloniemi, 2006, s. 171). Variaation ja vivahde-erojen tarkastelun kohteena on rajallinen 

joukko laadullisesti erilaisia käsityksiä kohdeilmiöstä (Niikko, 2003, s. 31). Lopulta 

fenomenografiassa pyritään kuvaamaan ilmiötä yksilöiden merkityksenantoja 

yleisemmällä tasolla. 

Etäopetuksen määritelmän teoriaan (Simonson, 2019) tukeutuminen mahdollisti 

sisällöllisen struktuurin, vaikkei teoria tai aineistokäsittelyjärjestelmä atlas.ti tukenut 

ilmiön syy-seuraus-kompleksisuutta (vrt. Laajalahti & Herkama, 2018, s. 109–111). 

Huoltajien käsityksissä tapahtumien syy-seuraus-suhteet ketjuuntuivat moni-

tulkintaisesti. Systemaattisuuteen pyrkivällä analyysillä johdettiin aihioita etäopetuksen 

parhaista käytännöistä, tutkimuskysymyksen mukaisesti huoltajien näkökulmasta. 

Teemoittelun käyttämisestä on olemassa erilaisia tulkintoja. Eri tutkimuksissa 

teemoittelulla tarkoitetaan eri asioita. Merkityksillä tarkoitetaan näkemysten sisältöjen 

merkityksellisyyttä yksilölle. (Huusko & Paloniemi, 2006, s. 170.) Henkilön ilmiölle 

antama merkitys (Niikko, 2003, s. 31–32) eli mikä tutkittavalle etäopetuksessa on ollut 

tärkeää ja merkityksellistä. Tässä tutkimuksessa merkityksellisyyden kokemuksesta 

käytetään myös kuvailuja (etäopetuksen järjestelyn) tärkeys, hyödyllisyys tai tehokkuus.  

Hermeneuttinen kehä kuvastaa tutkimusotetta ja -prosessia. Tutkija on 

hermeneuttisellä kehällä uudelleen ja uudelleen vuorovaikutuksessa teorian, aineiston 

ja sen yksittäisten vastausten ja ryppäiden kanssa. Kakkorin ja Huttusen (2010, s. 5–8) 

mukaan hermeneutiikka on tutkijalle ymmärtämisen taitoa, joka on dialogista kuulijan ja 

puhujan taitoa eli siten kuuntelemisen taitoa. Kategoriajärjestelmää muokataan, 

kunnes jokainen merkitysyksikkö löytää oman kategorian ja vain yhden kategorian. 

Yksittäiset kategoriat ovat kukin suhteessa tarkasteltavaan ilmiöön siten, että kukin 

kategoria kertoo tietyn tavan kokea ilmiö. Kategorioita saattaa joutua korjaamaan 

useaan kertaan. (Kakkori & Huttunen, 2010, s. 9; Niikko, 2003, s. 32–41; Huusko & 

Paloniemi, 2006, s. 168–169.) 

Niin fenomenologisessa kuin fenomenografisessakin analyysissä on hyvä pyrkiä 

reduktion, konstruktion ja destruktion keinoin tutkimusteeman aiemman käsittelyn 

jäsentyneeksi uudelleenjärjestetyksi rakennelmaksi. Destruktio-käsitteen negatiivisen 

konnotaation vuoksi Derrida korvasi sen heideggeriläisellä termillä dekonstruktio myös 

osoittamaan binaarisia vastakohtia ja hajottamaan kokonaisuus osiin. (Niikko, 2015,  

s. 92; Kakkori & Huttunen, 2010, s. 4.)  
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Länsimaisessa filosofiassa binaarisen vastakohtaisuuden määrittelyssä vallitseva 

käsitys määrittelee vastakohtansa negaation kautta eli että toinen vastakohdista on 

parempi sen sijaan että käsitteet olisivat tasa-arvoisia ja tasa-arvoisena käsitelty. Tämä 

vastakohtaisuuden määritelmä toteutuu osassa kategorian ja vastakategorian 

muodostumisia, mutta ei kaikissa. Hyvänä järjestelynä on voitu kokea sekä esimerkiksi 

lukujärjestykseen perustuva kokopäiväinen opetus sekä se, että opetus nimenomaan ei 

ole ollut kokopäiväistä. Samoin koko etäopetuksen perusasetelma koetaan 

lähtökohtaisesti negatiivisena mediakeskusteluissa, kun taas aineistossa, useissa 

kokemuksiin perustuvissa käsityksissä, etäopetus nähdään lähiopetusta 

positiivisempana kokemuksena.  

Tutkimuksessa pyritään paljastamaan myös taustalla olevat ideologiset esioletukset 

(vrt. Niikko, 2015, s. 95), joten tutkimusote on dekonstruktiivinen. Dekonstruktiivista 

analyysia ja dekonstruktiivistä lukemista on myös kiinnittää huomiota hiljaisuuksien eli 

”kuilujen” tarkasteluun eli mitä ei sanota (Niikko, 2015, s. 98–101). Tässä tutkimuksessa 

ratkaisematta jää usean huoltajan osalta mysteeri, johon liittyen huoltajat painottivat 

opettajan opetuksen tai ohjauksen puutteen merkityksellisyyttä, mutta eivät kuvanneet, 

mikseivät he itse pystyneet tai halunneet tukea lapsensa etäoppimista?  

Samoin dekonstruktiivisessa luennassa se, mitä tutkija on itse lukenut, kokenut ja 

mikä on hänen kulttuuritaustansa, aiheuttaa ainutkertaisen ilmentymän sekä 

tietoisesti että alitajuisesti poimia ja ymmärtää merkityksiä aineistosta. Jokainen 

lukukokemus on lisäksi erilainen ja aineistosta paljastuu joka käyttö- tai lukukerralla eri 

asioita samallekin tutkijalle, samassa tutkimusprosessissa. (Niikko, 2015, s. 99.) 

Dekonstruktiivisuutta toteutettiin tässä tutkimuksessa ensikoodaukseen perustuvalla 

koodiston muodostuksella sekä koodauksen ja analyysin jälkeen tehdyillä 

kontrollikoodauksilla.  

”Dekonstruktiivinen ote edellyttää tutkijalta tekstien lukemista yhä uudelleen, tilaa ja 

aikaa tulkintojen avautumiselle ilman, että tekee väkivaltaa tutkittavien ilmaisuille ja 

ajatusprosesseille.” (Niikko, 2015, s.104.) Arvoitusta on ratkaistu salapoliisin tavoin (Ala-

suutari, 2011, s. 44–48) hermeneuttisella kehällä sekä dekonstruktiivisellä luennalla.  

Aineiston hiljaisuuksia kunnioitettiin muun muassa käyttämällä analyysin alussa 

aineistolähtöisiä koodeja, joiden päällekkäisyyksien tai ”kuilujen” ei annettu estää 

analyysin etenemistä. Institutionaalisuus, yhdenvertaisuus ja itseohjautuvuus ovat 

toistensa esioletuksena, seurauksena, ehtona tai lopputulemana, eikä niiden 

lukitseminen ollut systemaattisesti mahdollista analyysin alkuvaiheissa ilman vivahteiden 
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menetystä. Kategorioiden ja niiden rajojen muodostamisessa pyrittiin välttämään 

päällekkäisyyksiä, mutta ilmiössä sen osat ketjuuntuvat ja tuloskategorioissa kuvaukset 

ovat tutkijan tulkintoja ja rakennelmia.  Tutkija luokittelee käsitykset niiden merkitysten 

perusteella. Erilaiset merkitykset pyritään selittämään kokoamalla niistä abstraktimpia 

merkitysluokkia. (Metsämuuronen, 2001, s. 23). 

Tutkimus voidaan kuvata tapaustutkimuksena, koska sen aineisto rajautuu selkeästi 

kevään 2020 etäopetusjakson aineistoon. Tapaus on poikkeusolojen ensikertaisuuden 

luonteen vuoksi muista erottuva. Tapaustutkimuksen vahvuutena on voimakas 

totuudellisuus, lupa yleistämiseen, sosiaaliset monimutkaisuudet ja sisäkkäisyydet sekä 

mahdollisuus tarjota vaihtoehtoisia tulkintoja. (ks. Metsämuuronen, 2001, s. 16–18.) 

Metsämuuronen (2001, s. 16–22) listaa fenomenografian, etnografian, grounded theoryn 

ja toimintatutkimuksen yleisimpänä laadullisen tutkimuksen tiedonhankinnan 

strategiana. Fenomenografia huoltajien käsityksiä hyödyntäen palvelee hyvin 

tiedonhankinnan strategiana eli tapana hankkia uutta tietoa kiinnostuksen kohteesta eli 

etäopetuksesta. Voidaan pohtia, mikä tiedonhankinnan motiivina on: yleistäminen vai 

ymmärtäminen. Voidaan pohtia myös, alkaako kevään 2020 aineisto olla vanhentunutta 

yleistämisen näkökulmasta. Yleistettävyyden ongelmaa voidaan kuitenkin pienentää 

sidosteisuudella aiempaan tutkimukseen ja alan kirjallisuuteen. 

Fenomenografian, tarkemmin ottaen fenomenografisen analyysin kannalta olisi 

käytännöllistä, että olisi vain yksi maailma, yksi helsinkiläinen etäopetusasetelma, 

josta eri ihmisillä olisi erilaisia käsityksiä (emt., 22). Tämä asetelma ei juuri toteudu tässä 

aineistossa, koska eri koulujen ja eri opettajien etäopetusasetelmat erosivat eli 

vaihtelivat merkittävästi. Toisaalta voidaan nähdä, että käsitykset voivat olla yhteneviä 

sisäisinä ryppäinä myös saman opetuksen ja koulun alaisuudessa riippuen siitä, mitkä 

ovat huoltajan ja kodin olosuhteet ja elämäntilanne. Näitä suhteita tutkimuksessa 

pyritään näkemään.  

Käsitykset voivat erota iästä, sukupuolesta, koulutustaustasta ja kokemuksista riippuen 

(emt, 22). Kokemukset sekä siten käsitykset eroavat myös huoltajan työtilanteesta 

johtuen: Onko huoltaja töissä ja etätöissä, onko hänellä joustava vai joustamaton 

työaika, onko toimiala koronaherkkä? Samoin kokemukset sekä käsitykset vaihtelivat 

kodin tekniikasta riippuen: Oliko laitteita kaikille? Oliko netti tarpeeksi nopea? Saatiinko 

tukea teknisiin ongelmiin kotoa tai muualta? Oliko kodissa fyysisesti tilaa, tarpeeksi 

neliöitä, montako henkilöä ja minkälainen ilmapiiri vallitsi? Minkälainen oli huoltajien 

suhtautuminen ja asenne kouluun yleisesti, entä voimavarat poikkeusolojen aikana? 
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Minkälaiset olivat lapsen verkostot: koulukaverit, harrastuspiirit, sosiaalisen median 

yhteisöt? Kaikki nämä taustatekijät, kokemuksen vaikuttimet nivoutuivat lähestymistavan 

valintaan, koodittamiseen teorian tukemana, tulosten luentaan sekä suosituksiin. 

Tutkijan positio fenomenografiassa tulee huomioida sulkeistamalla eli tutkijan tulee 

eristää omiin kokemuksiin perustuvat omat käsityksensä aineiston käsityksistä. Tutkijan 

omien ennakko-oletusten sulkeistaminen eli reduktio onkin analyysissä toinen tärkeä 

reflektion väline hermeneuttisen kehän eli aineiston ja tutkijan tulkinnallisen ja toistuvan 

vuoropuhelun rinnalla. (mm. Niikko, 2003, s. 20 & 31; Kakkori & Huttunen, 2010.) 

Tutkijan käsitykset sekä niiden taustalla olevat kokemukset ovat toki merkityksellisiäkin 

tutkimustehtävän ja motivaation taustalla (ks. Huusko & Paloniemi, 2006, s. 165–166; 

Häkkinen, 1996). Tämän tutkimuksen taustalla vaikuttavat tutkijan työkokemuksen, 

tekniikan opintojen ja oma huoltajuuden käsityskonstruktiot, joiden vaikutusta analyysiin 

on pyritty tiedostamaan ja paikoin sulkeistamaan. Tutkijan omia käsityskonstruktioita on 

reflektoitu analyysiprosessin eri vaiheissa sekä tämän raportin luotettavuus-luvussa. 

Etnografinen tiedonhankintastrategia nivoutuu hermeneuttisen kehän prosessiin tutkijan 

eri rooleista johtuen. Työhistorialla verkkopalvelujen sekä asiakaskokemuksen 

kehittämisessä voidaan nähdä yhteyksiä etäopetuksen toiminta-asetelmaan. Tutkijan 

osallistuvan havainnoijan rooleja ovat olleet myös rooli vanhempana, rooli opettajan 

sijaisena etäopetusjaksolla sekä rooli etäopetuksena toteutetun maisteriharjoittelun 

luokanopettajaopiskelijana. Koko epistemologinen oletus merkityksellisestä tiedosta eli 

miksi huoltajien eli etäopetuksen asiakkaiden kokemuksella ja käsityksillä on merkitystä, 

yhdistyy eri rooleihin ja hermeneuttiselle kehälle. 

Etnografiaan vertautuvaa luonnetta (Metsämuuronen, 2001, S. 18–22) tutkimuksessa 

noudattaa sekä tutkijan vahva osallisuus ilmiöön että voimakas halu tutkia 

perusteellisesti etäopetusta sosiaalisena ilmiönä, mutta myös halu muodostaa hypoteesi 

sosiaalisesta ilmiöstä. ”Fenomenografisen tutkimuksen kohteena ovat erilaisia 

arkipäivän ilmiöitä koskevat käsitykset ja niiden erilaiset ymmärtämisen tavat” (Huusko 

& Paloniemi, 2006, s. 162–163). 

 Valmis aineisto - esittely 

Valmiiksi kerätty aineisto saatiin laajan suomalaisen yliopistotutkimuskonsortion 

hankkeessa verkkokyselyllä. Helsingin yliopiston ja Tampereen yliopiston 

yhteistyöhankkeessa (Ahtiainen ym., 2020) selvitettiin koronan aiheuttamien 

poikkeusolojen vaikutuksia koulunkäyntiin, opetukseen ja hyvinvointiin. Aineistoa 
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kerättiin kyselyin viideltä vastaajaryhmältä: rehtorit, opettajat, koulun muu henkilöstö, 

oppilaat, huoltajat. Huoltajien aineisto kerättiin 20.5.-3.6.2020 koulujen rehtorien jaettua 

kyselylinkit huoltajille. Kyselytutkimus teetettiin opetus- ja kulttuuriministeriön 

toimeksiannosta.  

Tässä käsillä olevassa pro gradu -tutkielmassa tarkasteltiin 526 helsinkiläisen alakoulun 

huoltajan kokemuksia etäopetusjaksosta keväällä 2020 valmiin tekstiaineiston avulla. 

Kyseessä on sekundäärinen aineisto eli kysymyksenasetteluun ei päästy vaikuttamaan. 

Aineistonkeruulomakkeessa oli 76 kysymystä, jotka olivat enimmäkseen 

monivalintakysymyksiä eli likert-asteikollisia. Tekstiaineisto muodostui huoltajakyselyn 

viimeisen kysymyksen vastauksista. Viimeinen kysymys oli avoin ja sen vastaukset olivat 

merkkimäärältään rajoittamattomia vapaakenttävastauksia.  

Kysely oli avoinna kaksi viikkoa. Sen vastausten voidaan nähdä käsittelevän covid-19-

poikkeusolojen ensikokemuksia tapaustutkimuksen tavoin. On selvää, että etäopetus on 

kehittynyt lähes kahdessa vuodessa eikä vastaava valtakunnallinen sulkutila ole 

toistunut, mutta ajanjakso antoi valtakunnallisesti ehkä historiallisesti merkittävän 

mahdollisuuden tarkastella perusopetuksen tilaa poikkeusolojen kautta. 

Helsinkiläisten koulujen ja niiden opettajien toteuttamien etäopetustapojen moninaisuus 

on aineistolle leimaavaa. Kaikkea toimintaa on ohjannut sama kaupunkitason 

opetusvirasto, mutta aluetason ja koulutason ohjauksissa on inhimillistä vaihtelua, kuten 

myös yksilötasoissa on vaihtelua opettajan tiedoista ja taidoista riippuen. Aineistossa 

vastaajien käsitysten ja merkitysten eroissa on siis osittain kyse eroista toiminnassa, ei 

pelkästään eroista kokijan taustoissa ja merkitysyhteyksissä. Huusko ja Paloniemen 

(2006, s. 165) sanoin kyse on osittain erilaisista todellisuuksista mutta myös kokemusten 

ja käsitysten eroista. Yhden luokan oppilaiden kesken etäopetustodellisuus oli osittain 

jaettu. Jaettua oli esimerkiksi oman luokanopettajan ryhmälle antama onlinetuki ja 

opettajan käyttämä verkko-opetusmateriaali. Todellisuudet erosivat kuitenkin myös 

saman ryhmän sisällä. 

Monivalintakyselyyn vastasi 2744 helsinkiläistä huoltajaa. Informantteina tutkimuksessa 

ovat helsinkiläiset huoltajat (yläkoulu mukaan lukien, n=991), jotka vastasivat viimeiseen 

avoimeen kysymykseen yhteensä 76 kysymyksen lomakkeella (Liite 2). Vain ruokailua 

tai vain kyselylomaketta käsittelevät avovastaukset poistettiin aineistosta ennen 

analyysia. Tarkasteltavaksi rajautui lopulta 526 helsinkiläisen alakoulun oppilaan 

huoltajan vastaukset kyselylomakkeen viimeiseen kysymykseen ”Muuta sanottavaa 

poikkeusolojen etäopetusjärjestelyistä”. 
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Seuraavassa listataan monivalintakyselyn määrällisiä tuloksia (Ahtiainen ym., 2020) 

tähän tutkimustehtävään liittyvissä aiheissa. Määrällisen tuloksen perässä mainitaan 

sulkeissa tämän pro gradu -tutkimuksen analyysikoodeja, joilla Ahtiaisen ym. (emt.) 

määrällinen tulos yhdistyy tämän tutkimuksen analyysiin. 

• 91 % koki osallistuneensa lapsen koulunkäyntiin kotona (huoltajan tuki) 

• 75 % huolehti lapsensa päivittäin tai lähes päivittäin oikeaan aikaan  

koneen ääreen (itseohjautuvuus, vanhemman tuki) 

• 26 % teki lapselleen lukujärjestyksen opettajan ohjeiden perusteella päivittäin tai 

lähes päivittäin (lukujärjestys tai huoltajan systeemi) 

• 76 % käytti lapsen koulunkäynnin tukemiseen hieman tai selvästi enemmän 

aikaa kuin normaalisti (huoltajan tuki etäopiskelulle) 

• 22 % tehtävistä pyydettiin palauttamaan lukujärjestyksen mukaisessa 

aikataulussa kaikilla tai melkein kaikilla oppitunneilla (lukujärjestys) 

• 14 % vastaajista vuorotteli perheen yhteiskäyttökoneiden käyttöä päivän aikana 

(yhdenvertaisuus, tekniikka ja välineet, joustavuus) 

• 12 % koki laitteiden tai verkkojen riittämättömyyden haittaavan opiskelua jonkin 

verran tai paljon, 66 % ei lainkaan (yhdenvertaisuus, instituutio) 

• 20 % kertoi lapsellaan olevan oppimisen tai koulunkäynnin tuen tarvetta 

• 32 % ei kokenut lainkaan, 33 % jonkin verran stressiä (rauha) 

Avovastausten sisältöjä ja sanamuotoja ohjasivat aiemman kyselylomakkeen 

teemoittelu ja kysymyksenasettelu. Kyseisen lomakkeen kysymyksistä voidaan nähdä 

vaikuttaneen vapaakenttävastaukseen mm. huoltajan antaman tuen määrä ja laatu sekä 

opetuksen struktuurit. Lisäksi voidaan asettaa hypoteeseja joidenkin kysymysten 

tietynlaisen vastauksen olevan yhteydessä tulokseen esim. koetusta rauhasta.  

Vastaajat kuvailivat haasteita monivalintakysymyksiin vastaamisissa, kun etäopetuksen 

aikana useampi opettaja opetti lasta ja huoltaja vastasi kyselyyn tilanteesta, jossa näiden 

eri opettajien toiminta oli ollut keskenään laadullisesti toistensa vastakohdat. 

Kyselyyn oli hyvin hankala vastata numeerisesti. Yksi opettaja teki 
yhdellä ja toinen juuri päinvastaisella tavalla. Mikä numero piti antaa? 

Toiselle ykkönen, toiselle seiska? (…) V15236 

Fenomenografiassa tutkimussuuntauksena on pyrkimyksenä tunnistaa, nimetä, kuvailla 

ja analysoida kirjallisia aineistoja, joissa keskeistä on ilmaisun avoimuus (Huusko & 
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Paloniemi, 2006, s. 163–164; Metsämuuronen, 2001, s. 22–24). Merkkimäärältään 

rajoittamattomassa vapaakenttäaineistossa kriteeri täyttyi, kun huoltajat kuvailevat 

kokemuksiaan jopa yli 200 sanan vastauksilla. 

 Aineiston valmistelu ja käsittely 

Tässä luvussa esitellään aineiston valmistelu atlas.ti-aineistonkäsittelyjärjestelmää 

varten sekä aineistonkäsittely järjestelmässä. Sisällöllisesti luvussa käsitellään aineiston 

järjestämistä, koodien käyttöä sekä vastausten ryhmittelyä. Alustavaa analyysia 

seuraavassa varsinaisessa analyysiprosessi-luvussa 4.5 esitellään vaiheet 

tuloskategorioiden muodostamisesta tulkintaan ja suosituksiin asti. 

Raakadatan valmistelussa huoltajien vastaukset järjestettiin ensinnä kouluasteen ja 

toiseksi vapaakentässä olevan sisällön mukaan. Ensin ovat vastaukset 1.-6.-

luokkalaisten vanhemmilta, joiden vastauksissa oli muuhun kuin ruokaan liittyvä 

vapaakenttävastaus. Alakoululaisten vanhemmista 526 vastasi 

vapaakenttäkysymykseen hyvinvointiin ja oppimiseen liittyvistä kokemuksistaan. 

Vapaakenttään vastanneiden data vietiin Atlas.ti-aineistonkäsittely-järjestelmään 

lopulta vastaus-IDn mukaan eli vastausjärjestyksessä. Dataa ei järjestetty ennen atlas.ti-

järjestelmään vientiä luokka-asteen eikä muun tietyn kysymyksen likert-asteikollisen 

tiedon mukaan kouluastetta lukuunottamatta. 

Tutkimuksen kohdejoukon lisäksi aineistonkäsittelyjärjestelmään vietiin myös 

yläkoululaisten huoltajien vapaakenttävastaukset sekä ruokailuun liittyen vapaakenttään 

vastanneet alakoululaisten huoltajien vastaukset myöhempien analyysimahdollisuuksien 

säilyttämiseksi. Myöhemmissä analyysivaiheissa raportteja luettiin erikseen esimerkiksi 

luokkatasoittain, kuten 1.–2.-luokka-asteilta itseohjautuvuuden positiivisia kuvauksia 

täsmällisemmin identifioidessa. Yläkoululaisten tai ruokailuun liittyviä vastauksia ei 

analysoitu myöhemmissä vaiheissa. 

Aineistoon tutustuvassa, epäsystemaattisemmassa ensiluennassa tunnistettiin 

vastauksista huoltajien näkemyksiä ideatasolla. Alustavan analyysin koodiston 

syntymistä ohjasi kaksi tekijää: kysymyslomakkeen aiempien osioiden sanasto ja 

kysymyksenasettelu sekä tutkijan teoriaviitekehykseksi valitsema, etäopetuksen 

määritelmän (Simonson, 2019) neliosainen jaottelu. Kuvauksista etsittiin (mm. Moilanen 

& Räihä, 2015, s. 52–73) merkityksiä ja rakenteita, joiden lajittelun koodein arveltiin 

johtavan mahdollisuuksiin eri tulkinnan tavoista.  
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Koodaukseen eli havaintojen pelkistämiseen oli ajoittain haastavaa keskittyä, koska 

aineisto herätti jatkuvasti erilaisia menetelmällisiä kysymyksiä. Alasuutarin (2018, s. 40) 

kuvauksessa pelkistämisen vaiheen ideana on karsia havaintomäärää yhdistelemällä 

havaintojoukkoja harvemmaksi havaintojen joukoksi etsimällä yhteinen piirre tai tunnis-

tamalla sääntö, joka pätee poikkeuksetta koko joukkoon ja aineistoon. (2018, s. 40). 

Raakamateriaalista eli datasta eroteltiin tutkimusongelman kannalta olennaista ainesta 

paikantamalla, tunnistamalla ja indeksoimalla sekä epäonnistuneen että onnistuneen 

etäopetuksen kuvauksia. Vastauksista purettiin irralliseksi koodeja tutkijan intuitioon 

luottaen. Luennassa paikannettiin piilomerkityksiä ja luotettiin rivien välien tulkintaan 

sanahakujen sijaan (mm. Niikko, 2015, s. 102–103). Aineistoon tutustumisen ja sen 

tuntemisen merkitystä ei voi liiaksi korostaa ja 526 avovastauksen aineistossa kahden 

luentakierroksen jälkeenkin koodien saturaatio on kyseenalaistettavissa, vaikka 

aineiston kyllääntyminen olisi ehkä onnistunut pienemmälläkin vastausmäärällä. (vrt. 

Eskola & Suoranta, 2008, s. 62 & 150–155). 

Koodit muotoutuivat sanatason, ideatason sekä teematason perusteella. Analyysin 

alkuvaiheessa tuntui, ettei eritasoisuus ollut tarkoituksenmukaista, mutta lopulta koodien 

lomittaisuus kuvasi aineiston luonnetta ja päällekkäisyys tarjosi mahdollisuuksia 

koodauksen laadunvarmistukseen eli kohensi reliabiliteettia. Osa vastauksista ilmensi 

yleistä institutionaalisuuden luonnetta, osa kuvasi spesifisti syytä, seurausta, 

negatiivisuus-positiivisuus-näkökulmaa sekä muita riippuvuussuhteita. 

Aineistoon tutustumisen seurauksena syntyi alustavia koodeja kuten instituution luonne, 

yhdenvertaisen kohtelun vaade, lukujärjestyksen mukainen opetus, online-opetuksen 

puute, huoltajien koulunkäyntiin antaman tuen välttämättömyys jne. Ensimmäisen 

aineistonluvun jälkeen kerätyt koodit listattiin ja sijoitettiin yhden Simonsonin 

etäopetuksen määritelmän teeman (2019) alle tulkiten uudelleen teoriaa yhdessä 

aineiston ideoiden kanssa. (liite 3: Aineistolähtöiset koodit) 

Yksittäisen vastauksen rikkaus paljastui jo ensimmäisellä koodauskierroksella. Yhdeltä 

vastaajalta koodattiin ilmaisuja suoraan tai tulkintana jopa seitsemään koodiin:  

Lapseni sai nukkua riittävästi, koska koulu ei alkanut yhtä aikaisin 
kuin lähikoulun aikana. (1 hyvinvointi) Hän nautti työrauhasta, joka ei 

koulussa aina toteudu. (2 rauha oppimiselle)  

Opetuksen toteutin kuitenkin pääosin minä (3 opetus puuttui, 4 
huoltajan tuki oppimiselle). Jos olisin ollut kodin ulkopuolella töissä, ei 
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lapseni olisi saanut Teams-yhteyttä käyntiin (5 huoltajan tuki 
tekniikka). Tai ehkä hän sitten olisi oppinut avaamaan yhteyden itse, 

jos tilanne olisi ollut sellainen, etten olisi ollut saatavilla (6 
itseohjautuvuus oppiminen ja tekniikka).  

1-4-luokkalaisten kanssa etäkoulu kyllä vaatii vanhempien apua. (4 
vanhempien antama tuki) Lapseni huolehti tehtävistään hyvin ja 

nautti etäkoulusta. (6 ja 1) Hyvänä puolena oli työrauha ja  
vanhemmilta saatu perusteellinen yksityisopetus, huonona  

sosiaalisten suhteiden puuttuminen. (7 vertaisvuorovaikutus)  
V38876 

Noin sadan vastauksen alustavan läpikäynnin jälkeen muodostunut koodisto lukittiin 

systemaattisen läpikäynnin koodistoksi. Tämän jälkeen ensimmäiset sata vastausta 

tarkistuskoodattiin eli koodisto testattiin ja siten validoitiin. Koodiston osittainen 

päällekkäisyys koettiin alussa ongelmaksi, joka tulisi ratkaista, mutta teemoittelun 

yhteydessä huomattiin päällekkäisyyden palvelevan koodauksen laadunvarmistusta. 

Varsinaisen koko aineiston läpäisevän koodauskierroksen jälkeen koodit ryhmiteltiin 

teoriaviitekehyksen eli Simonsonin jne. (2019) etäopetuksen määritelmän teemojen 

mukaan neljään ryhmään. Tavoitteena oli rakentaa alustavaa näkemystä etäopetuksen 

implementaation kannalta ratkaisevista tekijöistä. Esimerkiksi institutionaalisuuden-

teemaan yhdistettiin alustavassa analyysin vaiheessa seitsemän ja etäisyydellisyys-

teemaan kymmenen koodia, joiden ilmaisujen lukumäärät näkyvät alla kuviossa 1. 

 

Kuvio 1. Havainnekuvia alustavasta teemoittelusta atlas.ti-järjestelmässä 

Vastauksien sisältöä siis eriteltiin ja niiden esiintyvyyttä pystyttiin tarkastelemaan atlas.ti-

aineistonhallintatyökalun avulla. Ohjelmiston avulla paitsi suppeammin ajateltuna 

koodattiin, myös rajattiin, organisoitiin ja tallennettiin aineistoa ja sen osia (Laajalahti & 

Herkama, 2018, s. 109–111). Koodien lukumäärät kimpuittain kvantifioivat tuloksia ja 

lisäksi kimpuittain tulostettujen raporttien avulla tutkija pystyi analysoimaan koodin 
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saaneiden vastausten luonnetta. Koodien sijoittamista päällekkäisesti useaan teemaan 

pyrittiin arvioimaan. Koodien sisällyttämistä eri teemoihin arvioitiin. 

Analyysin edetessä koodeja yhdisteltiin ja koodiston saturaatio saavutettiin. Jälleen 

analyysin edetessä nähtiin tarpeelliseksi palauttaa rikkaampi ja moniulotteisempi kuva 

aineistosta ja koodien määrä kasvoi uudelleen. Kypsyys saavutettiin toisen luennan 

kierroksella n. 100 vastauksen kohdalla. Tämän jälkeen koodattiin lukitulla koodistolla 

loput n. 400 vastausta ja ennen koodiston lukitusta louhittu aineisto uudestaan lukitulla 

koodistolla. Hermeneuttisen kehän toteutumisen mukaisesti uudelleenkoodauksia tai 

tarkistuskoodauksia tehtiin vielä hyvin myöhäisessä vaiheessa vastauksille 1–10, 201–

210, 301–310, 401–410, 501–510, 211–220, 311–320, vaikkei muutoksia koodauksiin 

enää paljon tullut kolmannella läpikäynnillä.  

Koodatut kohdat olivat analyysilla yhdistettävissä yhteen tai useaan teorialähtöiseen 

teemaan. Ilmaisu, eli sanallinen kuvailu saattoi olla johtolanka, jonka taustalta tutkijan 

tulee tunnistaa esimerkiksi vastaajan luottamus peruskouluinstituution 

kehityspystyvyyteen: 

Kouluissa on varmasti tehty selkeä suunnitelma vastaisuuden varalle, 
luottoa on, opittu on. 

Tuki-etäopiskelulle-huoltajilta koodauksen sai sekä ”lapseni jäi yksin” sekä ”oli ihanaa 

auttaa lastani” -dikotomian vastauksia (vrt. Niikko, 2015, s. 93). Samoin instituutio-

teemakoodin saivat sekä ”aivan mahtavan hienoa toimintaa” että ”miten voi hyvinvaltio-

Suomessa näin heitteille jäädä” -ilmaukset eli toistensa vastakohdat. 

Koodaukseen ei sisällytetty negatiivisen ja positiivisen sävyn sisällyttämistä koodin 

nimeen. Valinnasta nähtiin seuraavan sekä etuja että haittoja. Sävyn jättämistä koodien 

nimeämisvaiheessa pois pystyttiin jälkikäteen pitämään enemmän vahvuutena. 

Analyysin luonne olisi muuttunut toisenlaiseksi, jos kielteisyys-myönteisyys-sävy olisi 

leimannut tulkintaan tulevia koonteja. Jotain olisi voinut jäädä tavoittamatta. Nyt 

kimppujen luennassa positiivisten sekä negatiivisten sävyjen lisäksi neutraalit ja muut 

vivahteet saivat tasaveroisen huomion.   
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 Analyysivaiheet 

Fenomenografiassa lähestymistapana, tutkimusotteena ja analyysimenetelmänä on 

useita menetelmällisiä käsitteitä. Ennen analyysiprosessikuvausta on hyödyksi 

täsmentää näitä käsitteitä. Metodologisia käsitteitä esiteltiin alustavasti jo luvussa 4.2. 

Taulukko 3. Käsiteanalyysi osa 2: Analyysiprosessin metodologiset käsitteet 

Käsite Ohjaava kysymys  Esimerkki tästä tutkimuksesta 

Merkitys-

yksikkö 

Mitä eri merkityksiä huoltajan 

kuvailusta on eroteltavissa? 

”Kannustava palaute oli tärkeää.” esim. 

Millainen palaute – kannustava  

Mitä merkitsi – oli tärkeää 

Toteutuiko – kyllä 

Aineisto-

lähtöinen 

koodi 

Mikä idea/kuvaava sana 

merkitysyksiköstä assosioituu? 

Esimerkiksi ”palaute_oppimisesta” kun 

vastauksessa ilmennettiin saadun tai 

saamattoman oppimisen palautteen 

merkitystä 

Koodi-

kimppu 

Mitkä kaikki merkitysyksiköt 

muodostavat ryhmän ennen 

tulostenlukua? 

Esimerkiksi 31 kpl palaute_oppimisesta-

koodattua merkitysyksikköä 

Teema Minkä Simonsonin etäopetuksen 

määritelmän  

teeman yhteydessä 

koodikimpusta luetaan tulos eli 

kuvauskategoriat? 

Esimerkiksi palaute_oppimisesta luettiin 

lopulta vuorovaikutuksellisuus-teeman 

tulostenluvun yhteyteen.  

Tulosten-

luenta 

Miten tutkimustulokset syntyvät 

fenomenografisessa, 

hermeneuttisessa prosessissa? 

Analyysin toimintaa, jossa koodikimppuja 

luettu kuvauskategorioiksi ja 

vastakuvauskategorioiksi 

Kuvaus-

kategoria 

Minkälaisia käsityksiä samasta 

koodikimpusta on luettu? 

Esimerkiksi positiivinen kokemuskuvaus 

saadusta palautteesta ja palautteen 

tärkeydestä lapselle 

Kuvauksen 

variaatiot 

Minkälaista vaihtelua, 

vastakohdat, välimuodot 

kategoriaan sisältyy? 

Palautetta kuvattiin ylistävästä, 

kannustavuudesta kiittävästä ja tarkkaan 

yksilöivästä kuvauksesta lyhyeen 

toteamukseen, että palautetta ei saatu ja 

sitä olisi kaivattu 

Kuvauksen 

vasta-

kategoria 

Minkälainen oli onnistumisen 

kokemuksen vastakohta? Tai 

minkälainen oli toteutuneen 

vastakohta? 

Yksilöllisen, informatiivisen, kannustavan 

ja ystävällisen palautteen vastakohta oli ei 

palautetta lainkaan. 
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Tutkimuksen analyysiprosessin käytännöt, operaatiot ja säännöt, joilla luvun 5 tulokset 

syntyivät, on tärkeää kuvata tutkimuksen luotettavuuden arvioimiseksi (ks. Alasuutari, 

2018, s. 82). Käytäntöjen kuvauksen rinnalla kulkee analyysia visualisoivat taulukot. 

Seuraavaksi esitellään fenomenografinen analyysiprosessi niin kuin sitä Niikkoa (2003) 

ja Huusko ja Paloniemeä (2006) mukaillen on noudatettu tässä tutkimuksessa. Luvussa 

prosessikuvauksen jälkeen kuvataan sanallisesti analyysin eteneminen koodauksesta 

kimppuluentaan sekä kategorianmuodostukseen ja lopulliseen suositukseen.  

Esittelyssä on käytetty myös muutamaa tarkempaa esimerkkiä analyysivaiheista lähinnä 

ilmaisujen lukitsemisesta merkitysyksiköiksi. Analyysiprosessin kuvauksen sisällä 

esitellään kunkin neljän teoriaviitekehyslähtöisen teeman mukaiset koodiryhmittelyt sekä 

niiden yhteydessä merkitysyksiköitä esittelevät taulukot toimivat johdatuksena luvulle 5 

Tulokset.  

Varsinaisina tutkimustuloksina esitetyt kuvauskategoriat vastakuvauksineen on samoin 

esitelty vasta luvussa 5, vaikka niiden metodologiset yhteydet analyysiin sen 

lopputuloksen ominaisuudessa on esitelty tässä luvussa. 

 

Tulos-

avaruus 

Mitä järjestelyitä hyvän 

etäopetuskäytännön 

toteuttamiseen liittyy huoltajien 

käsityksissä? 

Hyvään etäopetuskäytäntöön kuuluvia 

toimintoja on mm. vuorovaikutuksellisuus 

opetuksessa sisältäen oppimisen 

palautteen sekä huoltajan, että oppilaan 

tiedoksi. 

Horison-

taalinen 

kategoria-

systeemi 

Minkälaisia käytäntöjä voidaan 

tunnistaa hyvässä 

etäopetuksessa? 

Keskenään rinnakkaisia tehtäviä ovat mm. 

vuorovaikutussovelluksen valinta, 

oppiaineiden sisällöt, arvioinnin 

suunnittelu (ks. Atjonen, 2013) 

Verti-

kaalinen 

kategoria-

systeemi 

Miten resurssien niukkuuden ja 

niiden käytön optimoimiseksi 

tulee organisoida käytäntöjä?  

Hyvä etäopettaja priorisoi, mm.: 

- sopivasti onlinea 

- tehtävien tarkistamiset 

- vertaisvuorovaikutuksen 

hyödyntäminen 
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Taulukko 4. Fenomenografinen analyysiprosessi (Niikko 2003; Huusko & Paloniemi 2006) 

Analyysi-

prosessin 

eteneminen 

Niikko (2003, 55) sekä  

Huusko & Paloniemi (2006) 

Tässä tutkimuksessa 

Fonsell-Lehto (2022) 

  Tutkimusongelmat 

tiedonhankinta 

Hyvä etäopetus? 

Valmis aineisto n=526 

1. analyysi-

vaihe 

• Aineiston lukeminen 

• Tutkittavien 

kokonaiskäsitysten 

hahmottaminen 

• Analyysiyksiköiden valinta 

• merkitysyksiköiden 

etsiminen 

• luenta 100 ensimmäistä 

• merkitysyksiköiden 

tunnistaminen, sana, virke tai 

rivienväli/’kuilu’ eli tulkinta  

• merkitys, käsitys, käsiteanalyysi 

• koodien ideointi 

aineistolähtöisesti 

• koodaus 526 vastausta 

2. analyysi-

vaihe 

• merkityksellisten 

ilmausten ryhmittely ja 

teemoittelu etsien saman-

laisuuksia, harvinaisuuk-

sia, olennaisuuksia 

• koodikimppujen teemoittelu 

• koodikimppujen luenta valikoiden 

tutkimustehtävän näkökulmasta 

• olennaisuuksien ja erilaisuuksien 

etsiminen 

3. analyysi-

vaihe 

• kategorioiden (luokkien) 

rakentaminen merkitys-

ryhmistä tai teemoista 

• alatason kategorioiden 

joukko 

• teemoittain listattuja kuvauksia 

onnistumisen kokemuksista ja 

niiden vastakuvauksia 

• kuvauskategoriat teemoittain eli 

horisontaalinen systeemi 

• tarkistuskoodaus *01-*10, *=0-5 

4. analyysi-

vaihe 

• kuvauskategorioiden 

muodostaminen 

kategorioita yhdistämällä 

• ylätason kategorioiden 

joukko 

• kuvauskategorioista 

muodostetaan 

kuvauskategoriasysteemi 

tai tulosavaruus, joka on 

horisontaalinen, 

vertikaalinen, hierarkinen 

• toisiinsa liittyvien koodien 

uudelleenlukua ja 

kuvauskategorioiden muotoilua 

• tärkeimpien onnistumisten 

kuvausten perusteella 

suosituksen tekeminen ja 

suosittelun perustelu myös 

vastakuvauskategorialla  

• suosituksen sisäinen 

tärkeysjärjestys ie. priorisointi eli 

vertikaalisen hierarkian 

muodostaminen  

• priorisoitujen suositusten 

esittäminen tuloksena ja 

johtopäätöksenä. 

Laadullinen analyysi sisältää Alasuutarin (2018, s. 38–39) sanoin vaiheet havaintojen 

pelkistymisestä arvoituksen ratkaisemiseen. Tässä tutkimuksessa huoltajien vastauksia 

koodattiin havaintojen pelkistämiseksi ja valinta parhaista käytännöistä ratkaistiin 

analyysin perusteella tutkijan tulkitsemana. Havaintojen pelkistämisessä huoltajien 

Tulos-
avaruus 
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kuvauksia ryhmiteltiin Simonsonin teemojen näkökulmien mukaisesti analyysin 

strukturoimiseksi. Teemoittainen analyysi tuotti lisäarvoa institutionaalisuuden sekä 

vuorovaikutuksellisuuden painopisteiden eli tärkeyden osalta, vaikka muutoin juuri 

teemojen mukainen ryhmittely ei juuri vaikuttanut tulokseen. Aineiston koodittamisen 

jälkeen koodikimput avattiin kimppukohtaisella raportinluennalla taulukoiksi. Määriä ja 

päällekkäisyyksiä visualisoitiin teemoittain sekä koodipilvillä että taulukoilla. 

 

Kuvio 2. Institutionaalisuuden-teemaan ryhmitellyt koodit 

Opettajan ammattitaito korostui institutionaalisuuden teemassa. Teema-analyysissä 

muodostettiin ensin ilmauksista listoja (ks. taulukko 5, s. 39), sitten kategoriat (s.49-). 

Taulukko 5.Yhdenvertaiseen kohteluun sekä opettajan professioon liittyviä merkityksiä 
institutionaalisuuteen teemoiteltuna ennen kuvauskategorioiden nimeämistä 

Koodin nimi kpl 
(n=526) 

Ilmaisuja, kuvailua vastausten luonteesta 

Peruskoulu  
instituutiona 
(yleiskoodi) 
 

176 Oletus peruskoulun toiminnan laadusta, piti olla 
etäopetusta - ei kotiopetusta, jarruja hybridiin tai toive 
etäopetuksen jatkuminen vaihtoehtona yhdistyen usein 
tarkempaan muuhun koodiin (alla),  
olisi, pitäisi, tulisi täyttää tietyt kriteerit, normiodotus 

Professio 
(opettajamaininta) 

111 Opettajan ammattitaito, pedagogiset taidot, 
kehittymiskyky ja -halu, autonomia, edut ja haitat, 
idearikkaus, innostuneisuus, enimmäkseen positiivista 

Yhdenvertaisuus 
(eriarvoisuus) 

100 Opettajien toiminnan väliset erot, 
kieltenopetusmaininnat, koulujen erot, perhekohtaiset 
tilanteet, koulutuksen tasa-arvoisuus, huoltajien 
motivaatio, huoltajien osaaminen, huoltajien työn jousto, 
oppilaiden tarpeet, kotien laitekanta, enimm. neg. 

Standardivaatimus 38 tasalaatuisuus ja sen tavoitteleminen, ”tietty taso”, 
ehdotus, toive, vaatimus, institutionalisuuden alle 
koodattu myös, institutionaalisuuden osajoukko 
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Tunteikkaisiin ja seikkaperäisiin etäopetuskokemuksen kuvailuihin oli helppo rakastua. 

Moninaiset, monipuoliset, rikkaat vastaukset sisälsivät näkökulmia huolesta omien tai 

toisten lasten hyvinvoinnista. Ensiluennassa huomio kiinnittyi myös ylpeyteen opettajan 

korkeasta osaamisesta ja suomalaisesta peruskouluinstituutiosta.  

Analyysissä etsittiin samaa ilmiötä erilaisten kielellisten ilmaisujen takaa ja siksi 

analyysiin valittiin kriteerit, joilla käsityksiä ilmiöstä määritettiin (Niikko, 2003, s. 34). 

Valintoja koodaamisen kriteereiksi tehtiin sana, virke- ja rivienväli eli ’kuilujen’ tasolla. 

Mitä huoltaja tarkoittikaan kullakin ilmaisulla? Mistä näkökulmasta ilmaisu tuotettiin? 

(Huusko & Paloniemi, 2006, s. 168). Ilmaisuista merkitysyksiköiden erottaminen tapahtui 

alussa spontaanisti, myöhemmin analyysin edetessä systemaattisemmin, kuten 

edellisen luvun palaute-oppimisesta-koodin analyysikuvauksesta ilmenee. 

Valmiin ja suuren vastaajajoukon (n=526) avovastausten aineiston laadullinen, osittain 

kvantifiointia hyödyntävä, osittain tavanomainen sisällönanalyysi ja tulostenluku 

osoittautui tarkoituksenmukaiseksi, vaikkakin erittäin työlääksi ja aikaa vieväksi tavaksi 

toteuttaa tutkimus ja ilmiön tarkastelu. Aineistoon tutustumisen eli alustavan luennan 

sekä kvantitatiivisten muuttujien mukaan aineiston järjestelyn ja avovastausten 

uudelleentarkastelun jälkeen päädyttiin poissulkemaan määrälliseen luokitteluun 

perustuva etukäteisjärjestäminen, jotta aineiston mahdollisuus yllättää säilyisi 

(Alasuutari, 2018, s. 82).  

Koko aineisto luettiin analyysissä kahdesti ja lisäksi tutkimustehtävän näkökulmasta 

tärkeimmäksi tunnistetut koodikimput vielä kertaalleen. Tarkistuskoodausta tehtiin vielä 

alustavan vastausten luennan jälkeen eli vastaukset: 1–30, 101–110, 201–210, 301–

310, 401–410, 501–510 koodaukset tarkistettiin sen hetkisen koodiston (53kpl) mukaan. 

Noin joka viidenteen vastaukseen tuli täydentäviä koodeja olemassa olevasta 

koodistosta. Myös uusia koodeja luotiin, kuten hyvinvointi-koodin vastakoodi 

pahoinvointi ja toive lähiopetukseen pääsystä -koodille vastakoodi toive etäopetuksen 

säilymisestä jatkossa vaihtoehtona. Kesken analyysin luotuja uusia koodeja sekä niiden 

vastakoodeja hyödynnettiin kategorioiden ja vastakategorioiden muotoilussa, vaikka 

niiden kvantifiointia ei hyödynnetty. 

Ilmaisuista merkityksiin 

Aineiston tuntemuksen perusteella voitiin tehdä joitain päätelmiä. Ohjelmien 

toimimattomuudella saatettiin tarkoittaa oppimissovellusten yhteensopimattomuutta 

kodin käytössä olevan laitteen kanssa. Verkkotapaamisten eli Google Meettien 
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tärkeydestä ja kaverien kuulemisesta voitiin päätellä online-tapaamisissa olleen aikaa 

myös hieman vapaampaan vertaisvuorovaikutukseen ja sen olleen tärkeää oppilaille. 

Verkkoyhteys katkot olivat haaste välillä. Samoin kaikki ohjelmat eivät 
aina toimineet. Erityisopettajan tapaaminen kerran tai kaksi viikossa 

on hyvä. Ajan olisi hyvä olla säännöllinen. Silloin kuuluu rutiiniin. 
Meetit tärkeitä tahdittivat hyvin opetusta ja sai kuulla kavereista. V208 

//koodit: tekniikka_välineet, tuki opettajalta, lukujärjestys, online, 
Meet, bestpractice, vertaisvuorovaikutus// 

Aineistosta koodattiin myös yksittäiset sovellusnimet kuten Meet, Teams, Zoom tai 

Wilma, Google Drive ja WhatsApp. Näiden erillisiä kimppuanalyysejä ei tehty, mutta 

tekniikan ja välineiden sekä toisaalta sisältöjen ja tehtävien kuvauskategorioiden 

muodostamisen yhteydessä luettiin sovelluksiin liittyvät palautteet niiden funktio 

huomioiden. Meet-, Teams- ja Zoom-koodattuja vastauksia analysoitiin sekä 

vuorovaikutus-teeman tekniikka-välineet kuvauskategoriaan että online-tuokioihin 

liittyen. Koodauksessa hyödynnettiin myös ’bestpractices’ ja ’timangi’ -koodeja, joilla 

tutkija kiinnitti omalle muistilistalleen sitaatiksi soveltuvia hyviä ilmauksia edustamaan eri 

kuvauskategorioiden näkemyksiä, jotka näin kiinnitettynä aineistonkäsittely-

järjestelmään olisivat paremmin löydettävissä raportinkirjoitusvaiheessa. 

Merkitysyksiköiden etsiminen – esimerkki. Seuraavassa on esitelty koodien osoittamista 

merkitysyksiköille esimerkin avulla. Ilmaisut, jotka ovat koskeneet samaa ilmiötä tai sen 

eri muotoa, ovat saaneet koodeja:  

• Lukujärjestystä tai muuta yhteistä aikataulua, sidottua tai joustavaa sellaista 

ehdottavat, toivovat, vaativat SEKÄ vastustavat vastaukset ja niiden spesifisti 

ilmiötä kuvailevat kohdat koodattiin ”lukujärjestys” (n=56) 

• Heikkoa, kehittyvää, tuettuna hyvää tai ilman tukeakin hyvää itseohjautuvuutta 

käsittelevät vastaukset koodattiin ”itseohjautuvuus” (n=120) 

• vastaukset, joissa kuvattiin oppilaan parempaa työskentelykykyä kodin 

ilmapiirissä perustellen sitä mm. kiusaamisen, sosiaalisten pelkojen, ympäristön 

metelin tai aggressioiden puuttumisella koodattiin ”rauha” (n=48) ja osa näistä 

vastauksista sekä muun muassa vastaukset joissa kuvattiin yhteenkuuluvuuden 

tunteen vahvistumista, pitkiä aamu-unia tai mukavia hetkiä perheen mökillä 

koodattiin ”hyvinvointi” (n=71). perhetiimi (n=4) 
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Koodaamisen jälkeen kimppujen vastausten luonnetta tulkittiin ja analysoitiin koodien 

taustaa. Mikä edellä mainittujen koodien taustalla oli yhdistävä tekijä? Miksi lukujärjestys 

osoittautui merkitykselliseksi? Entä itseohjautuvuus eli miksei opettaja päässyt 

vaikuttamaan oppilaan toiminnanohjaukseen? Mikä tekijä aiheutti oppimisympäristön 

muutoksen stressaavasta rauhallisempaan?  

Tehdyssä tulkinnassa näitä kaikkia kuvauksia yhdistää seikka, että oppijat ovat etäällä 

opettajasta sekä toisistaan, jolloin koodit luokiteltiin etäisyydellisyys-teeman alle. 

Etäopetuksen kontekstista nähtiin puuttuvan toiminnanohjauksen systeemi. Opettajan ei 

koettu voivan tukea, kontrolloida tai valvoa oppimista tai tekemistä. Toisaalta 

positiivisena puolena oppilailla oli rauhallinen oppimisympäristö ja vapaus esimerkiksi 

kiusaamisen pelolta. Myös perheen yhteinen aika tuotti ja saattoi tuottaa hyvinvointia. 

 

 

Kuvio 3. Etäisyydellisyys-teeman koodipilvi 

Itseohjautuvuuden heikkous toistui vastauksissa, leikaten jopa neljänneksen 

vastauksista (Kuvio 3). Etäisyydellisyyden ilmentymiksi teemoiteltiin myös positiiviset 

rauhan ja hyvinvoinnin kokemukset. Opettajan ja luokan eri fyysiseen sijaintiin 

teemoiteltujen kokemusten kuvailuja ja ilmauksia on esitelty taulukossa 6. 
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Taulukko 6. Itseohjautuvuuden, oppimisen toiminnanohjausjärjestelmän, koetun rauhan 
sekä hyvinvoinnin merkityksiä etäisyydellisyyteen teemoiteltuna 

(Etäisyydellisyys) 
Koodin nimi 

kpl 
(n=526) 

Kuvailua vastausten luonteesta  
eli toistuvat ilmaisut 

Itseohjautuvuus 
 

126 heikko, kehittyvä tai hyvä oman toiminnan ohjaaminen, 
vanhempien tukemana itseohjautuvuus kehittyi toisinaan, 
yleisesti hyvin heikko taso 

Lukujärjestys  
’opettajan systeemi’ 

61 yhteinen aikataulu tai lukujärjestysperustainen joustava 
oppiainesuunnitelma, yhteinen tai joustava:  
different place – same time = online-lukujärjestys tai  
different place – different time = joustavampi malli, 
suosittuna mainittiin 1h/pv online, muutoin joustavaa, 
sitovuus koettiin hyvänä tai huonona 

Rauha 52 rauha oppimiselle (useita), rauha häiriötekijöiltä: kiroilulta, 
meteliltä (useita), aggressioilta, kiinnipitotilanteilta tai 
huutavalta opettajalta,  
rauha kiusaamisen pelolta (useita) sekä  
sosiaalisilta paineilta (useita) 

Hyvinvointi 73 sai nukkua pidempään ja tehdä omaan tahtiin, ulkoilimme ja 
harrastimme yhdessä, meistä tuli tiimi, tulin tietoiseksi 
lapseni vahvuuksista ja osaamisesta sekä 
koululaisentaidoista uudella tavalla 

Koontiraporteista kuvauskategorioihin 

Kategorioita muodostaessa laadullisten erojen tulee olla niin selviä, etteivät ne menisi 

limittäin tai päällekkäin (Huusko & Paloniemi, 2006, s.168). Analyysissä yhdelle 

vastaukselle on voitu antaa useita koodeja vieläkin useamman merkitysyksikön 

perusteella. Kategorioita muodostettaessa kuitenkin vain yhden lajin merkitysyksiköitä 

on yhdistelty ja kategoriaa perusteltu lisäksi negaation kautta. Kakkori ja Huttunen (2010, 

s. 8–9) korostaa tulosavaruuden rajallisuutta eli keskenään eroavien ymmärtämisen 

tapojen määrällistä rajallisuutta.  

Tässä tutkimuksessa yhtenäisen ymmärtämisen tavan muodostaa positiivisen 

kokemuksen kautta syntynyt käsitys tärkeästä menettelystä etäopetuksessa ja toisaalta 

negatiivisen kokemuksen kautta syntynyt käsitys menettelyn tarpeellisuudesta sen 

puuttumisen kohtalokkaita seurauksia perusteluina käyttäen. 

Koodikohtaisten raporttien luennan avulla kirjoitettiin positiiviset kuvauskategoriat tai 

negatiiviset kuvauskategoriat riippuen kokemuksen sävystä koodikimpussa. 

Positiiviseen kuvauskategoriaan tiivistettiin siihen kuuluvien vastausten yhteinen luonne 

ja toisaalta vastakategoriaan sama järjestely negatiivisesti koettuna. Kunkin 

kuvauskategorian variaatioita on pyritty avaamaan tulosluvussa 5, jossa noudatetaan 
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kuvauskategorioiden esittelyä teemojen mukaisessa järjestyksessä, vaikka 

kuvauskategorian sijoittaminen yhden teeman alle ei ollut yksiselitteistä. 

Tämä fenomenografinen tutkimus on käsitysten vaihtelun eli variaation tutkimusta, joten 

kontekstianalyysin lisäksi hyödynnetään yhtäläisyyksien ja erojen erittelyä (Huusko & 

Paloniemi, 2006, s. 171). Kuvauskategorioiden nimeämisessä hyödynnettiin alkuperäisiä 

ilmauksia ja kuvauskategorioiden esittelyssä käytetään runsaasti sitaatteja. 

Vuorovaikutuksellisuuden teemaan koodattiin aikuisen antamaa tukea sekä oppimisen 

että hyvinvoinnin orientaatioin. Usein ilmaisua voitiin tulkita niin, että aikuisen tukea 

tarvittiin ensisijaisesti hyvinvointiin ja toiminnanohjaukseen, joiden kautta se oli myös 

tukea oppimiselle. Oppimisen tuen muotona oli suoraan konkreettinen ilmaisu ”opetus”, 

kuten uuden asian opettaminen selittämällä.  

Opettajien tulisi olla enemmän yhteydessä oppilaisiin henkilökohtaisesti 
jos etäopetusta joudutaan vielä toteuttamaan. V23993 
// yksilöllinen tuki hyvinvointiorientaatio 
 
(… ) Luokan Whatsappissa tarkennettiin asioita ja lisäksi huoltajilla oli yhdessä 
opettajan kanssa oma kolmen hengen Whatsapp. Päivittäin opettaja järjesti 
oppitunnin Googlen hangoutsissa videopuheluna ja häneen pystyi muutoin 
olemaan yhteydessä. Tytär sai halutessaan kahdenkeskistä opetusta (hän 
nautti todella paljon tästä mahdollisuudesta). (…) V34661 
//online päivittäin, yksilöllinen tuki oppimisen orientaatio 
 
(…) En näe että etäkoulu on vaihtoehto alakoululaisille; se passivoittaa heitä 
liikaa. (…)  nuoren on huomattavasti vaikeampi kertoa videokoulussa että ei 
ymmärrä jotain asiaa kuin luokassa jossa käytössä ovat eleet ja ilmeet, 
opettajan hihastavetäminen jne. - tarvitaan uusia teknisiä keinoja tähän) 
mutta on huomattavasti raskaampi opiskelumuoto kuin lähiopetus. Oppimista 
tukevat monet etäopetuksesta puuttuvat tekijät kuten kasvokkain tapahtuva 
kaveri- ja opettajasuhteiden vaaliminen, fyysinen kouluyhteisö, välitunnit, 
lounastauot, kaverit yleisesti, ulkoilma, koulussa saatava liikunta ja koulun muu 
henkilökunta. V20224 

 
Lapseni opettaja adaptoitui ansioituneesti tilanteeseen ja teki kovasti töitä jotta 
lapset saisivat tarvittavat materiaalit (rakensi webbisivut, etsi ison määrän 
erilaisia aplikaatioita etc) ja oli myös tukena etänä.  Ekaluokkalaisen 
motivaatiohaasteiden takia hän soitti lapselle melkein päivittäin ja he tekivät 
yhdessä tovin tehtäviä.  Lisäksi melkein joka aamu oli noin tunnin mittainen 
aamunavaus Google Hangoutsissa. V34729 
// tuki oppimisen ja hyvinvoinnin orientaatiot, päivittäinen tuki 
 

Opettajan läsnäoleva, kahdenvälinen vuorovaikutus lähinnä hyvinvoinnin orientaatiolla 

koodattiin ”opettajan läsnäolo” tai ”opettajan tuki oppimiselle”. Huoltajan antaman 

hyvinvoinnin ja oppimisen tuen sekä koulun aikuisten antaman hyvinvoinnin ja 

koulunkäynnin tuen sekä opetuksen kuvauskategorioita muodostettiin lukemalla 

useamman koodin kimppuja eli monin tavoin ryhmiteltyjä ilmauksia. 
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Kuvio 4. Vuorovaikutuksen koodeja sanapilvenä 

Taulukko 7. Oppimisen ja hyvinvoinnin orientaatiot vuorovaikutuksellisuuden teemassa 

Koodin nimi (n=526) Kuvailua vastausten luonteesta 

Online 
= samanaikainen   

82 Vähintään tunti olisi hyvä, 1h on juuri sopiva, Opetus 
online välttämätöntä,  
Kokoussovellus Teams, Zoom ja Meet-maininnat, 
enemmistö online-koodatuista toivoi enemmän online tai 
että paljon on hyvä, vain muutama sanoi että online liian 
sitovaa, joustavuus tärkeämpi 

Opetus  
= Opettaja-oppilas  
oppimisorientaatio 

40 Joko online- tai offline-video-opetus opettajan tai muun 
koulun aikuisen ”koulun tarjoama opetus”, uusien 
asioiden selittäminen, palaute oppimisesta, opettajan 
käsitys oppilaan oppimisesta 

Open läsnäolo  
= Opettaja-oppilas  
hyvinvointiorientaatio 

50 Opettaja ohjeisti, selitti tehtäviä, kyseli kuulemisia, oli 
vastaamassa kysymyksiin, koettiin olevan 
saavutettavissa ja lasta varten tai käänteisesti ei ollut 

Huoltajan tuki 
etäopetukselle 

106 Opetus tai oppimisen tuki oli täysin tai pääosin huoltajien 
varassa, kotiopetus, oli raskasta, työlästä, mukavaa tai 
silmiä avaavaa, huoltajan käsitys lapsensa 
oppimisesta/osaamisesta. Korvaavaa/täydentävää 
vuorovaikutusta opettajan tuen puuttuessa/sen lisäksi. 

Palaute oppimisesta 31 palautetta ei saanut, palautetta olisi pitänyt saada, 
emme tiedä miten lapsemme koulunkäynti sujui 

Välineet ja  
tekniikka 

83 Oppimissovellukset, Yhteydenpitoalustat Meet, Teams, 
Zoom, arviointisovellukset Gridi, Seppo, verkkoyhteydet, 
laitteet: läppärit ja älykännykät, Sisällöllisesti maininnat 
kertoivat riittämättömyydestä, tuen puutteesta tai 
tarkoituksenmukaisuudesta. 

Koodiston ja tuloksen luotettavuutta ja siten tutkimuksen uskottavuutta voidaan 

vahvistaa vertaisarvioinnin, negatiivisten tai käänteisten tapausten analysoinnin sekä 

yksittäisten tapausten erillis- tai uudelleenarvioinnin avulla (Lincoln & Guba, 1985; 

Manning, 1997 – Hsieh & Shannon (2005) sekä Mathison (1988, s. 13) mukaan).  

Kimpun koodittamisen tarkistaminen triangulaatiolla eli toisen tutkijan tekemänä olisi ollut 
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luotettavuutta parantava ja siten hyödyllinen menettely. Toinen triangulaation 

mahdollisuus oli suositusten laadullisessa arvioinnissa (Mathison, 1988, s. 13), mutta 

sitä tehtiin tässä tutkimuksessa vain epätieteellisesti kahvipöytäkeskustelujen tasolla. 

Koodikimppujen luennassa hahmottui positiivisen kokemuksen elementtejä, joista 

muodostui aihioita hyvän etäopetuksen kuvauskategorioihin. Positiivisten kokemusten 

rinnalla analysoitiin heikkoja kokemuksia ja niiden elementit tuotiin vastakategoriana 

suositusaihion rinnalle perustelemaan tutkijan muotoilemaa ohjeistusta esimerkiksi 

optimoidusta eli parhaasta mahdollisesta onlinen määrästä (Kuvio 5 seur.sivulla). 

 

Kuvio 5. Kuvauskategorioista suositukseen – esimerkki online-opetuksesta 

Tässä tutkimuksessa fenomenografisen tutkimusotteen täydentämiseen on käytetty 

kvantifiointia, jolla on pyritty triangulaation tavoin luotettavuuden parantamiseen. 

Johtuen inhimillisten virheiden mahdollisuuksista koodauksen systemaattisuudessa, ei 

puhuta mixed methodsista eli laadullisen ja määrällisen metodin yhdistämisestä. 

Tutkimus on laadullinen, vaikka hyödyntää kvantifiointia analyysissä eniten vastauksissa 

painottuneisiin eli parhaiten tutkimusongelmaan vastaavien kategorioiden 

tunnistamisessa. (Hirsjärvi ym., 2014, s. 232–233.) 

Koodien ja kategorioiden yhteyksiä ja rajapintoja analysoitiin kimppuja lukemalla. 

Aineistonkäyttöjärjestelmä atlas.ti tarjonnee käsityksien yhteysanalyysiin myös 

sofistikoituneempia teknisiä työkaluja. Tässä tutkimuksessa koodiverkosto-työkaluja ei 

käytetty varsinaisesti analyysiin vaan ainoastaan laadunvarmistukseen 

havainnollistamalla muutaman tapauksen yhteyksiä (ks. kuvio 6, s. 46). 
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Kuvio 6. Yhden vastauksen koodiverkosto atlas.ti-järjestelmän tulosteena 

Kategorioita korjattiin useaan kertaan. Mm. tulostenkirjoitusvaiheessa palaute 

oppimisesta ja siihen liittyvät kokemukset liitettiin merkityksinä etäisyydellisyyteen 

itseohjautuvuuden tukena ja institutionaalisuuteen, koska oppimisen palautteesta on 

kirjauksia toimintaa velvoittavassa opetussuunnitelmadokumentaatiossa. Kategoriana 

oppimisen palautteen järjestäminen kirjattiin kuitenkin vuorovaikutuksellisuuteen. 

Onnistumisen kuvauskategorian muodostaminen – esimerkki. Yhteensä 31 

vastauksessa oli ilmaisuja, jotka saivat palaute_oppimisesta-koodin. Vastauksissa 

käytettyjä ilmaisuja, jotka tulkittiin merkityksiksi liittyen oppimisesta annettuun 

palautteeseen, olivat mm. palaute (ks. esimerkkejä alla), tieto osaamisesta tai 

tekemisestä, kokeet, tehtävien tarkistaminen (ks. Liite 6 palauteoppimisestataulukko). 

Analyysissä ilmaukset luettiin uudelleen merkitysyksikköjä tunnistaen. (ks. 

tuloskategoria 3.3b, s.66). 

hyvää palautetta opettajalta  
ei yhtään neuvottu tai annettu palautetta 
ilman ensimmäistäkään palautetta 
den vänliga feedback 
opettaja olisi pitänyt käydä läpi tehtävien vastauksia 
uudet tehtävät viestitse tarkistamatta mitä lapsi oli tehnyt 
opettajat olisivat saaneet tietoa, miten lapsen opiskelu edistyy 
toivon että opettaja tarkastaisi oppilaiden tehtävät 

Toimijat ja näkökulmat palautteeseen liittyen olivat oppilas, joka ei usein itse tiennyt 

osaamisensa tasoa ilman palautetta; huoltaja, joka oli kiitollinen tai tietämätön lapsensa 

koulunkäynnin tasosta tai opettaja, jonka pohdittiin olevan tietämätön oppilaan 

osaamisesta tai tekemisestä tai oltiin kiitollisia opettajan huolenpidosta positiivisten 

kokemusten tapauksissa. Toimijuuden näkökulman lisäksi kuvauksesta oli eroteltavissa 

vahvuus sekä sävy. Merkitysyksiköiden sävy saattoi olla negatiivinen moittien 
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palautteen puutetta, positiivinen kiittäen palautteesta ja kuvaten sen kannustavaa ja 

motivoivaa merkitystä tai neutraali kuvaten esimerkiksi kokeita olleen. 

lapsi sai hyvää palautetta, ja otti (siksi) vastuuta 
lapsi sai kokea osaavansa enemmän kuin luulikaan (kun sai huoltajan tukea) 
lite mera uppmyntran skulle ha gjort bra för hens självkanslan 
 
vanhemmat saisivat käsityksen lapsen osaamisesta 
vanhempien piti tarkistaa läksyt ja kuitata ne 
ymmärsin, miten lapseni ei ehkä aiemmin ole ymmärtänyt asioita koulussa 
 
opettajien on varmasti helpompi kontrolloida tehtäviä 
opettajat tarkastivat läksyt ajallaan 
den vänliga feedback som lärarna skrev …  
kokeista, eikä tehtävistä ei ole tullut tuloksia, eikä ole tullut vieläkään 

Analyysivaiheessa tunnistettiin palautteeseen liittyväksi toiseksi koodiksi 

ymmärrys_osaamisesta eli huoltajan näkökulmasta sama formatiivisen tai 

summatiivisen palautteen merkitys. Tämän jälkeen analyysissä koodattiin huoltajan 

näkökulman palautteet tälle koodille. Oppimisen palautteeseen etäopetuksen 

kontekstissa yhtyy siis sekä opettajan toimijuudesta lähtevä oppilaan osaamisen arviointi 

ja siitä lähtevä palaute, sekä huoltajan toimiessa tukena kodeissa, hänen 

ymmärryksensä lapsensa osaamisen tasosta. Lopulta oppimisen palautteen 

tuloskategorioihin on luettu palaute_oppimisesta-koodin lisäksi ymmärrys_osaamisesta-

koodikimput eli kattavasti sekä opettajan että huoltajan – koulun ja kodin – tuen merkitys 

palautteen antamisessa ja palautevuorovaikutuksessa. 

Koodikimppua analysoitaessa hyödynnettiin aineistoraportin tuontia atlas.ti-

järjestelmästä excel-taulukkolaskentaohjelmistoon (ks. Liite 6 palaute_oppimisesta). 

Koodikimpun merkitysyksiköitä tulkitessa ja ryhmitellessä nähtiin, että positiivisia 

kuvauksia oli 11 kpl ja negatiivisia 16 kpl. Puuttuvan palautteenannon huonona asiana 

etäopetuksessa koki ja sitä kokemusta kuvasi siis 16 huoltajaa vastauksessaan. 

Palautteen antamisen ja siinä onnistumisen kokemukset kuvasi 11 huoltajaa. Näiden 

molempien näkökulmien perusteella voidaan nähdä toivottavana ja perusteltuna 

huoltajankin näkökulmasta tarve ja vaatimus palautteen tärkeydestä etäopetuksessa. 

Erityisesti formatiivisen eli oppimisen aikaisen palautteenannolla ja -saamisella on suuri 

merkitys oppimisen motivaatiolle ja hyvinvoinnille (mm. Atjonen, 2007).  

Edelleen analyysia aineistolähtöisesti jatkaessamme kohti suosituksia, on tarpeen etsiä 

aineistosta parhaiden käytäntöjen tarkempia yksilöintejä, joten positiiviset kuvaukset 

otettiin vielä erilliseen tarkasteluun.  
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Lapsi sai hyvää palautetta ja otti sen seurauksena vastuuta oppimisestaan 
Opettaja antoi kannustavaa palautetta 
(me huoltajat) saimme tietoa opintojen kulusta 
Det största möjliga tack till den vänlinga feedback som lärarna skrev i onenote 
Lapsi on aina keskustellut mielellään opettajan kanssa 
Kokeissa sovellettiin etäopetuksessa harjoiteltua tietoa 

Analyysi ja tulkinta päättyy tässä tutkimuksissa abstraktiin tasoon, jossa tutkija tekee 

muotoilun suosituksien tasolle asti. Edellä kuvatun analyysiprosessin päätteeksi tutkija 

suosittelee parhaiden käytäntöjen kolmantena askeleena formatiivisen palautteenannon 

toiminnosta huolehtimisen sen alaprosessien kuten kannustaminen, tehtävien 

tarkistaminen ja opettajan kontrolli osaamisen tasoon ja hyvinvointiin liittyen. 

Vertikaalinen kategoriasysteemi 

Tulokset luettiin samaan kimppuun koodatut merkitysyksiköt lukemalla ja niistä 

tuloskategoriat tiivistämällä. Tuloksenluenta kypsyy hermeneuttisella kehällä ja 

saturaatio saavutetaan, kun yksinkertaistaminen ei enää ole mahdollista ilman että 

rikkaus ja merkitykset katoavat liikaa. Alasuutari (2018) puhuu salapoliisista, joka 

ratkaisee arvoitusta informanttien antamien vihjeiden perusteella. Salapoliisia ja myös 

länsimaista oikeuskäsitystä yhdistää pragmaattinen ”syytön, vaikka epäilty, kunnes toisin 

todistetaan” -asenne. Kuvauskategoriat on esitelty luvussa 5 Tulokset (s.47).  

Fenomenografiassa metodina kuvauskategoriasysteemi järjestyy tutkijan tulkinnalla 

horisontaaliin tai vertikaaliseen hierarkiaan (Niikko, 2003, s. 34–41; Huusko & Paloniemi, 

2006, s. 168–169). Hierarkian muotoutumisen vaiheita olivat kuvausten hahmottelu, 

tarkentaminen, testaaminen sitaateilla, vastakuvausten muotoilu ja niiden sitaattien 

valinta, tarkentaminen, viimeistely, suhteiden määrittely ja järjestäminen. 

Suosituksien pohjaksi tai alustaviksi suosituksiksi esitetään tässä tutkimuksessa 

kuvauskategorioista valittua sekä ohjeen muotoon muokattua listaa muutamasta, 

”tärkeimmästä” elementistä etäopetuksessa. Suositukset on valittu kuvauskategorioista, 

muokattu ohjeen muotoon ja järjestetty tärkeysjärjestykseen perustellusti kategorioiden 

määrällisen sekä laadullisen analyysin perusteella. 

Systemaattisessa analyysissa oltiin loppuun asti hieman skeptisiä tulosten 

paikkansapitävyydestä. Edetessä tulkintaan ja luotettavuusarviointiin nähtiin todistukset 

tuloksen pitävyydestä. Todistukset perustuivat toisen asteen näkökulman eli huoltajien 

arvostuksien ja käsitysten arvostukseen, joka tutkimuksen tiedonkäsityksessä on 

taustaoletuksena ja lähtökohtana. Tarkoituksena on hankkia syvempää ymmärrystä 

etäopetuksesta tutkimalla tapoja kokea etäopetusta (vrt. Niikko, 2003, s. 10–11). 
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5 Tutkimustulokset 

Miten etäopetus kuvautui huoltajien kokemuksissa koronakeväänä 2020 ja mitkä ovat 

etäopetuksen parhaita käytäntöjä huoltajien käsityksissä? Tutkimuskysymys 1:een 

vastataan luvussa 5.1 Huoltajien käsityksiä etäopetuksesta esittelemällä rajallinen 

määrä ja perustellusti valikoitu joukko huoltajien kuvauksia etäopetuskokemuksestaan.  

Tutkimuskysymykseen 2 vastataan luvussa 5.2 Etäopetuksen parhaat käytännöt 

huoltajien arvostuksissa yhdistämällä ja syventämällä luvun 5.1 positiivisia, neutraaleja 

ja negatiivisia kuvauksia, jolloin kvantifioinnin tukemana voidaan nähdä perusteita 

etäopetuksen järjestämisen toimenpiteiden priorisointiin. Tulosten hyödynnettävyys 

edellyttää toisen asteen näkökulman eli huoltajien näkemysten arvostusta ja toisaalta 

opettajan autonomian kunnioitusta eli vapautta ja vastuuta toteutuksen tasosta ja 

menetelmien valinnasta. 

Huoltajat kokivat etäopetuksen pääosin lähiopetusta kielteisempänä. Tutkimustehtävänä 

oli kuitenkin hahmottaa hyvän etäopetuksen kriteerejä. Etäopetus voidaan kokea 

myönteisenä, jos oppilas on riittävän itseohjautuva, kodin työskentely-ympäristö parempi 

kuin koulussa, jos ohjeet ovat oppilaan saatavilla ja selkeät, tehtävät pitävät 

mielenkiintoa riittävästi yllä ja palautettakin saa oppimisestaan. Millä koulun 

toimenpiteillä edellä mainittuja voidaan siis edistää? 

On selvää, että kokemukset erosivat eri luokilla ja kouluissa olevien oppilaiden kodeissa. 

Eri koulujen välillä ja koulun eri opettajien toimintatapojen vaihtelu käy ilmi huoltajien 

kuvauksista kuvauskategorioiden sisällä. Kokemukset erosivat myös samankaltaisella 

tavalla toimineiden opettajien opetuksesta, riippuen perheen tai oppilaan tilanteesta tai 

tarpeista. Paljon online-oppitunteja pitäneen opettajan toiminta voitiin kokea 

tarpeelliseksi ja välttämättömäksikin koulunkäynnin sujumisessa oppilaan 

itseohjautuvuuden puuttuessa. Toisaalta esimerkiksi kodeissa, joissa samoilla laitteilla 

vuorotteli useampi koululainen tai jopa aikuinen etätöissään, koettiin runsas onlinen 

määrä joustamattomaksi ja stressaavaksi. Edellä mainitun kaltaiset ristiriitatilanteet eli 

onnistumisen kuvaukset parina epäonnistumisen kuvauksen kanssa ovat perusteluna 

suositukselle kultaisesta keskitiestä (ks. luvun 5.1 teemoittainen tulosavaruus). 

Jotta aineiston merkitysyksiköistä ja saman koodin saaneista ilmauksista päästään 

kuvauskategorioiden tasolle, oli palattava koodikimppujen luentaan. Tulkintaa 

kuvauskategorioiden nostamisesta tulosavaruuteen ja suositusten tasolle on tehty 

analyysissä sekä kvantifioinnin avulla että laadullisesti. Tutkimustehtävän kannalta 
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merkittävimmät kuvauskategoriat on esitelty alaluvussa 5.1. Yläkategoriat, jotka 

yhdistelevät kunkin positiivisen, neutraalin tai negatiivisen kuvauksen sisäisiä vaihteluita 

uudelleenjärjestäen ja lisäksi usean aihepiirin kuvauskategorioita, esitellään luvussa 5.2.  

Lopulta tulokset on luettu tutkijan laadullisen tulkinnan ohjaamana, kvantifioinnin 

tukemana johtopäätöksiin ja lukuun 6.2 suosituksiksi etäopetuksen järjestämisen 

priorisoimisessa. Etäopetuksen suositusten toteuttamisessa opettajalla säilyy vahva 

autonomia niin toteutuksen tavoissa kuin tasossa.  

Aineistossa joka kymmenes vastaaja kuvaili lapsensa ja/tai perheen kohentunutta 

hyvinvointia kodin rauhallisessa, häiriöttömässä oppimisympäristössä koulun normaaliin 

verraten. Kyseisen tuloksen merkittävyyttä lisää seikka, ettei kodin rauhallisuutta ja 

paremmuutta oppimisympäristönä mainittu kysymyksenasettelussa lomakkeella. 

Rauhan kokemus ja paremman oppimisen kuvauskategoria on esitelty tuloksista 

johtopäätöksiin luvussa 6.1 ”Luokkahuoneen ovi avautui” kuvauksena. 

Lapsemme nautti kodin rauhasta, eikä varsinaisesti kaivannut koulua.  
 

Hän häiriintyy herkästi ja omassa koulussa  
oppilaiden kiinnipidot, kiroilu ja aggressiot kuormittavat häntä.  

 
Hän oli hyväntuulinen ja  

perheellä oli paljon hyvää yhteistä aikaa. (…) V10221 

Joka viidennessä vastauksessa kehuttiin tai moitittiin koettua opetuksen järjestelyä. 

Tuloksena voidaan sanoa, että huoltajat arvostavat suomalaista peruskoulua ja 

odottavat siltä tiettyä, korkeaa laatua. Kuvaamalla monisanaisesti avovastauksessaan 

onnistunutta tai epäonnistunutta etäopetusta, kertomalla positiivisella kuvauksella 

täyttyneistä odotuksistaan tai negatiivisella kuvauksella pettymyksestään ja/tai 

ehdottamalla tai toivomalla korjaustoimenpiteitä vastaajista yli 20% siis ilmineerasi 

arvostustaan suomalaista peruskoulua ja opettajan professiota kohtaan. Huoltajat 

kuvasivat tyypillisesti kokemuksiaan jopa yli 200 sanalla. 

 Huoltajien käsityksiä etäopetuksesta 

Huoltajien käsitysten eli kiitoksen ja moitteen tulosavaruus etäopetuskokemuksesta 

muodostui joko positiivisen, neutraalin tai negatiivisen kokemuksen lähtökohdasta. 

Koodikimppujen luennassa lähinnä positiivisista kuvauksista tiivistettiin 

kuvauskategorioita, joiden merkityksellisyyden jakaa laajempi joukko huoltajia eri 
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lähtökohdista. Vastaavasti samasta koodikimpusta luetut negatiiviset kokemukset 

tiivistyivät vastakuvauskategoriaksi, joka tuottaa lisää painoarvoa positiivisessa 

kuvauksessa esitetyn toimenpiteen tärkeydelle. Koodien kvantifiointi kertoo aihepiirin 

lukumääräisestä esiintyvyydestä vapaakenttävastauksissa ja tulostenluennassa 

keskityttiin suurimpien sekä aiempaan tutkimuslomakkeeseen verraten yllättäviin 

kimppuihin. Kuvauskategorioiden analyysia syvennettiin vertailemalla positiivista ja sen 

vastakategoriaa sekä niiden väli- tai muita muotoja aineistossa. On kiinnitettävä myös 

huomiota siihen, etteivät kaikki vastakuvauskategoriat olleet negatiivisia kokemuksia, 

vaan esimerkiksi runsaan online-opetuksen toivomuksen vastakohtana oli vähäisen 

aikaan sidotun online-opetuksen toivomus. Aineistonkäsittelyjärjestelmä ei tukenut 

kaikkia analyysin näkökulmia (ks. Laajalahti & Herkama, 2018, s. 121 & 126), vaikka 

ilman ohjelmiston käyttöä suuren aineiston järjestely ja hallinta olisi ollut virhealttiimpaa. 

Seuraavassa esitellään tulokset ensimmäiseen tutkimuskysymykseen teoreettisen 

viitekehyksen eli Simonsonin etäopetusmääritelmän neljän teeman; institutionaalisuus, 

etäisyydellisyys, vuorovaikutuksellisuus ja tehtävät, mukaan. Nämä neljä tulosavaruutta 

kuvataan kukin omassa luvussaan (s. 49 alkaen) ensinnä aineistolähtöiset 

kuvauskategoriat ja niiden vastakuvauskategoriat sisältävässä taulukossa. Kussakin 

luvussa avataan taulukon jälkeen kyseisten kuvauskategorioiden vaihtelua eli sisäistä 

variaatiota, painopisteitä sekä rajatapauksia. Analyysin rinnalla kuvauskategorioiden 

henkeä konkretisoidaan huoltajien vastauksista poimituilla sitaateilla. 

Alakoululaisten huoltajat odottivat peruskoulun etäopetukselta yksinkertaisesti laatua, 

yhdenvertaisesti eri opettajilta, yhdenvertaisesti kaikille oppijoille: opettamista, 

ohjeistamista, huolenpitoa, palautetta tekemisestä ja oppimisesta, tarkoituksenmukaisia 

digitaalisia ratkaisuja, monipuolisia ja monimenetelmäisiä tehtäviä, ryhmä- ja paritöitä 

sekä tiedonkulkua kodin ja koulun välillä.  

Riittämättömyyden tunteet leimasivat vapaakenttävastauksia. Silti etäopetusjakso sai 

osan huoltajista havainnoimaan kodin ilmapiirin myönteisiä vaikutuksia lapsen 

hyvinvointiin. 

Hyvä puoli esiintyy yllätyksenä (emme voineet arvata etukäteen), että 
tyttäremme löysi oman maailmansa kirjallisuuden ja taiteen kautta 

kun oli aikaa runsaasti lukemiseen, kirjoittamiseen ja maalaamiseen 
jne. Hän on rauhoittunut ja kehittynyt ihmisenä. V34437  



 

52 
 

Institutionaalisuus opetuksen laatua, professiota ja yhdenvertaisuutta  

Onnistuneen etäopetuksen taustalla toimi huoltajien tunnustama ja arvostama 

peruskouluinstituutio. Instituutiota ohjataan tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden 

arvopohjalta lainsäädännön ja perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 

asiakirjan (2016) avulla. Institutionaalisuutta huoltajien käsityksissä ilmentää myös 

odotus opettajan korkeasta ammattitaidosta sekä huoltajien tietoisuus oikeudesta 

oppimisen ja koulunkäynnin tukeen. Merkityksellisimmät kuvauskategoriat 

institutionaalisuuden teemaan liittyen on muodostettu kvantifiointi huomioiden 

 (ks. aineiston käsittely luku 4.5) ja esitelty alla taulukossa 6. 

Taulukko 8. Instituutionaalisuuden kuvauskategoriat ja vastakuvauskategoriat 

 Onnistumisen kuvaus Epäonnistuneen opetuksen kuvaus  

INSTITUUTIO (ODOTUS LAADUSTA / OPS VAATIMUKSENMUKAISUUS) 

1.1 Ihmettelimme, miten nopeasti opettaja 
pystytti etäopetuksen, pyysi palautetta ja 
kehitti toimintaa. Kiitos koko koululle. 

Koulu epäonnistui tässä täysin. 
Lapseni jäi täysin heitteille. Olisi 
voinut joku, edes rehtori, valvoa. 

PROFESSIO 

1.2 Opettaja onnistui: ammattitaitoinen, 
idearikas, kehittymiskykyinen sekä 
saavutettavissa ja kannustava. 

Opettaja vältteli opetusta, ei 
tiedottanut, oli tavoittamattomissa 
ja tuotti yksipuolisia tehtäviä. 

YHDENVERTAISUUS 

1.3 Lapsemme etäkoulu sujui hienosti, 
vaikka luin mediasta, ettei kaikilla 
mennyt yhtä hyvin. 

Lapsemme etäkoulu oli heikompaa 
kuin sisaruksensa/naapurin/serkun. 

1.4 Laitteet onneksi riittivät ja koululta 
saatiin lopulta myös lapselle oma kone. 
Kaikilla oli myös omat kuulokkeet. 

Jouduimme vuorottelemaan 
laitteilla päivän aikana / jouduimme 
tekemään hankintoja. Koulu ei voi 
olettaa, että kaikilla on välineet! 

1.5a Koulunkäynnin tukeminen  
oli vaativaa, mutta antoisaa.  
Onneksi pystyin jäämään kotiin. 

Olen huolissani miten pärjäävät he, 
joiden huoltajat eivät pysty 
tukemaan lasten koulunkäyntiä. 

1.5b Koulunkäynnin tukeminen oli niin 
vaativaa, että jouduin ottamaan 
palkatonta vapaata tai järjestelemään 
töitäni selvitäkseni siitä. 

Koulunkäynnin tukeminen oli liian 
vaativaa. Onneksi lapsemme sai 
palata/jäädä kouluun 
lähiopetukseen. 

1.6 Sekä luokanopettajan, että kielten-, 
uskonnon- ja musiikinopettajan 
etäopetus oli laadukasta ja 
monipuolista. 

Eri oppiaineiden välillä oli suuria 
eroja opetuksen järjestämisen 
tasossa. Joidenkin oppiaineiden 
opetus oli kokonaan peruttu. 

STANDARDIVAATIMUS 

1.7 Eri opettajat, kuraattorit ja koulu 
järjestivät etäopetuksen erinomaisesti.  
Ja rehtori piti koteja ajan tasalla 
tiedotteillaan. 

Etäopetuksella pitäisi olla 
minimivaatimukset, joku standardi. 
Eikö kukaan valvonut opettajien 
toimintaa. 

Instituutio-kuvauskategorian vastauksia yhdisti korkea odotus koulutoiminnan laadusta. 

Huoltajat arvostavat peruskoulutusta lähiopetuksessa ja odottavat samanlaisia laadun 
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elementtejä myös etäopetukselta: Monimuotoisia oppimistapoja, ilmiöoppimista, 

oppimisen tukea, vertaisvuorovaikutusta, jatkuvaa palautetta oppimisesta, tietoa 

opetuksen järjestelyistä, yhteydenpitoa kodin ja koulun välillä, huolenpitoa. Huoltajien 

ilmaisuissa korostui konditionaalin käyttö: ”Koulun tulisi…”, ”Lapsen pitäisi saada…”, 

”Opettajien tason odottaisi…”. Opetussuunnitelman arvopohja tasa-arvoisesta, 

laadukkaasta koulutuksesta ja yhdenvertaisuudesta, oppimisen ja hyvinvoinnin tukeen 

liittyvä neuvonta ja itse tuki läpäisivät huoltajien vastauksia. (1.1) 

Professio. Kategorian vastauksissa institutionaalisuus tiivistyi arvostettuun ja ammatti-

taitoiseen opettajaan, joka ansaitsi milloin ”suurkiitoksen”,”12 papukaijamerkkiä” tai 

”kunnon palkan”. Avautunut luokkahuone lisäsi tietoisuutta koulun toimintatavoista sekä 

opettajan ammattitaidosta. Sama arvostus kohdentuu lähi- ja etäopetukseen. (1.2) 

Opettajat ansaitsisivat kunnon palkan! Kotona olen huomannut 
kuinka paljon he tekevät työtä ja miksi ammattitaito tähän hommaan 

vaaditaan. Arvostan suuresti. V11878 

Taitavan opettajan yksilöitiin osaamisensa avulla, periksiantamattomasti ja ripeästi 

pystyttäneen etäopetukseen tarvittavan vuorovaikutusalustan ja järjestäneen sen avulla 

taitavasti opetustuokioita. Kategoriassa kuvattu idearikas opettaja loi tai kokosi 

monipuolisia tehtäväpaketteja eri oppiaineittain toiminnallisesti, monimenetelmäisesti ja 

monialaisesti. Opettajan käyttämien menetelmien ja laadukkaiden tehtäväpakettien 

tarkemmat kuvailut on esitetty teeman ”Sisällöt ja tehtävät” kuvauskategorioissa. 

Enemmistö 108:sta opettajan profession koodauksesta sisälsi positiivisen kuvauksen. 

Onnistunut opetusmalli ei ollut staattinen, vaan opettaja mukautti pyytämänsä ja 

saamansa palautteen avulla ketterästi toimintaa jakson aikana.  

(…) Opettaja myös pyysi palautetta ja otti hyvin palautetta vastaan 
tehtävistä ja muokkasi sen perusteella ohjeitaan. (…) V20837 

Taitava etäopettaja kokeili rohkeasti uusiakin digityökaluja ja hylkäsi pedagogisesti tai 

muista syistä kelvottomat työkalut. Joustavuutta kuvattiin erityiseksi vahvuudeksi. 

(…) erityinen huomio siihen, että rohkeasti kokeiltiin ja tarvittaessa 
hylättiin joku työkalu/resurssi/aplikaatio ja vaihdettiin toiseen. V26539 
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Edellisen kokemuksen vastakategoriana osa huoltajista koki muutokset ohjeistuksessa 

negatiivisina. Varsinkin tapauksissa, joihin piti sopeutua lyhyellä varoitusajalla. Tällöin 

huoltajalla olisi ollut palautetta annettavanaan, mutta kanavaa sille ei ollut tiedossa. 

(…) Eniten harmitti se, että ohjeet ja aikataulut tulivat usein aika viime 
tingassa etenkin maanantaisin, ja saattoivat muuttua joskus jopa 
kesken päivän, ja ohjeiden tai aikataulujen noudattamattomuus 

laitettiin silti aina lapsen syyksi. Olisin kaivannut käänteistä Wilmaa, 
jossa olisi saanut antaa palautetta takaisin... ;)  V22538 

Negatiivinen kokemus koulun ja opettajan toiminnan tasosta sai oman 

vastakategoriansa profession sekä standardivaatimuksen koodein: 

Skolan har skickat ut ovanligt lite information.  
Klassföreståndaren har inte skött sitt arbete, svarar inte på frågor och 

kan inte använda sig av någon bas teknik. V19881 

Opettajan heikoista digipedagogisista taidoista saattoi aiheutua kokonaisvaltaisia 

ongelmia, joihin opetuksenjärjestäjän olisi suonut puuttuvan: 

Opettajan kuormittuminen haittasi yhteistyötä.  
Lapsi alkoi epäilemään itseään opettajan väsymisen seurauksena. 

Opettaja ei suoriutunut verkkopedagokiikasta. V25934 

Etäopetusta koordinoi koulutasolla rehtori, joka vastaa riittävästä koti-koulu-

tiedotuksesta eli mm. ohjeistuksesta etäopetuksen opetukseen osallistumiseen, 

etäopetuksesta lähiopetukseen siirtymiseen tai tarvittaviin välineisiin liittyen.  

Rehtorit ovat tärkeimmässä roolissa että etäkoulu sujuu.  
Esim. *** koulu, jossa opettajat pysyivät koulussa ja opettivat video-

yhteydellä normaalin lukujärjestyksen mukaisesti. Oli tarjolla tekninen 
tuki, joka takasi opettajien selviämisen muutoksesta. (…) V20224 

Yhdenvertaisuus. Rehtorin ja muun kunnan opetuksesta vastaavan virkamiehistön 

tehtävänä on varmistaa huoltajan tiedonsaanti oikeudestaan tukeen etäopetuksessa tai 

oikeudesta siirtyä lähiopetukseen perheen tilanteen sitä edellyttäessä. 

Lähiopetukseen siirtymisen kriteerit sekä koulunkäynnin tuen mahdollisuudet eivät saisi 

loukata yhdenvertaisuutta, mutta nyt huoltajat tekivät (ks. s. 50, kategoria 1.5b) 
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koulunkäynnin tuen käydessä työstä eriarvoisia päätöksiä: Toinen huoltaja otti 

palkatonta vapaata kyetäkseen tukemaan lapsensa koulunkäyntiä toisen lähettäessä 

lapset lähiopetukseen voidakseen keskittyä etätöihinsä kotonaan. 

Tuntui että opetus jäi aika paljon meidän vanhempien harteille.  
Minä totaali yksinhuoltajana olin aika loppu joten otin lopulta 

kuukauden palkatonta jotta en polta itseäni loppuun. V29294 

 

Poikkeusajan koulunkäynti oli todella raskasta. Itse olen lääkäri  
ja lähityössä. Mieheni teki etätöitä ja veti kahta etäkoulua 4vkoa.  

Sen jälkeen totesimme perheemme parhaan olevan lasten paluu 
lähiopetukseen. Se olikin erinomainen ratkaisu. V28924 

Yhdenvertaisuuden tuloskategorioita oli useita. Huoltajat vertasivat omien lastensa (1.3) 

opettajien keskinäistä toimintaa tai omien ja tuttavaperheiden lasten toimintaa. Erojen 

mainittiin liittyvän paljolti online-opetuksen määrään, lukujärjestykseen sidottuun tai 

joustavaan tekemiseen, ohjeiden selkeyteen ja tehtävien monipuolisuuteen: 

Kolmen lapsen kohdalla etäopetuksen kirjo näkyi hyvin  
Myös se, miten erilaisesti lapset kokivat etäopetuksen, 

4.luokkalaisemme pärjäsi hyvin ja nauttikin etäopetuksesta. Hänen  
lukujärjestyksensä ja ohjeistuksensa oli kolmikkomme selkein. V6734 

Yhdenvertaisuuden kuvauskategoriaksi muodostettiin koululaisten etäopetuskäyttöön 

saatavilla olevien teknisten laitteiden oletukset. Huoltajat toivoivat, ettei tekniikkaa tai 

välineitä pidettäisi itsestään selvyytenä. 

Toivoisin, ettei pidetä itsestään selvyytenä että joka kodista löytyy 
nettiyhteys, tietokone, älypuhelin, puhelinliittymä saldolla (jotta voi 

soittaa), kameraa, paperia jne.  
sellaisia tarvikkeita, joita normaalisti koulussa käytetään. V14984 

Yhdenvertaisuuden tuloskategorioissa ja vastakategorioiden merkittävä vaihtelu selittyy 

perheiden eri tilanteilla kuten huoltajien saatavillaolon tai kodin laitteistojen eroilla. 

Itseohjautuva toiminta ei ollut aina mahdollista oppilaasta riippumattomista syistä. 
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Appit eivät toimineen lapsen puhelimessa, joutui lainaamaan minun 
jota joutui odottamaan kunnes tulin töistä. (…) V28458 

Kodeissa, joissa huoltaja saattoi joustaa etätyössään ja joissa huoltajalla oli halua ja 

voimavaroja tukea etäkoululaistaan, voitiin hyvin ja nautittiin yhteisestä ajasta. Nämä 

vastaajat saattoivat esittää huolensa niistä perheistä, joissa työelämän joustoa, 

etätyömahdollisuutta tai voimavaroja ei ollut. Hyvä oma kokemus sekä sen yhteyteen 

kirjattu huoli yhdenvertaisuudesta kirjattiin sekä etäisyydellisyyden hyvinvointi -koodilla 

(ks. seuraava teema) sekä institutionaalisuuden yhdenvertaisuus -koodilla. 

Opettajien keskinäisiä eroja (1.6) online-opetuksen määrässä, kuten yksi tunti päivässä 

tai ei kertaakaan etäopetusjakson aikana, ja laadussa, tunnistettiin usein, kun (mm. 

kielten, musiikin, uskonnon tai käsityön) opetuksesta vastasi muu kuin luokanopettaja.  

(…) Koko jakson englanninopetus kuitattiin  
luokanopettajan välittämillä kolmella linkillä. V28701 

Standardivaatimus. Huoltajat vaativat standardia ja edellyttivät etäopetuksen 

järjestämisen suunnitelman hiomista vastaisuuden varalle (1.7). Kansallisen 

ohjeistuksen toive yksilöitiin myös alkuperäisen tutkimuksen ensiraportissa 

avovastausten alustavan luennan tuloksena (Ahtiainen ym., 2020, s. 64).  

Etäkoulun järjestämiselle pitää luoda standardit, että jokainen lapsi 
saisi samantasoista opetusta opettajasta ja koulusta riippumatta.  

Se on kuitenkin peruskoulun pääajatus. (V34) 

Tässä pro gradu -tutkimuksessa standardivaatimuksen koodin sai 38 yhteensä 526 

vastauksesta joko vaatimuksen, toiveen tai pohdinnan kansallisen ohjeistuksen 

tarpeesta, perusteella. Yhtenäistämistä ja standardia toivottiin joissain vastauksissa 

erityisesti etäopetuksen järjestämiseen käytettyjä sovelluksia ja alustoja koskevaksi: 

Toivon että tulevaisuudessa tehtävät tulisi yhden ohjelman kautta. 
Nyt ne ovat tulleet 4 eri ohjelman kautta. (…) V95 

Useat huoltajat kuvasivat tarvetta antaa palautetta koululle järjestelyistä, mutta 

palautteelle ei ollut löytynyt sopivaa väylää. Oleellista kuvauskategorian 

muodostamisessa oli huoltajan kyky tunnistaa koulun muita toimijoita ja tahoja opettajien 
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toiminnan taustalla. Muutama huoltaja kuvasi tyytyväisyyttään tai yhteydenottojaan 

opetustoimen virkamiehiin tai rehtoreihin.  

Kasvatuksen ja oppimisen toimialan viestintä ollut hyvää (…) V15317 

Hyvän kokemuksen tuotti onnistunut, riittävä tiedotus etäopetuksen järjestelyistä 

sisältäen muun muassa selkeät toimintaohjeet tai yhteyshenkilöt kussakin tuen tarpeen 

tilanteessa. Yhteydenoton jälkeen seurasi usein tukea kotiin tai opettajalle, mutta 

toisinaan yhteydenottoon ei saatu vastausta. 

(… ) Soitin tästä jopa Helsingin opetusvirastooon ja lähetin viestin 
rehtorille. Molemmat eivät tehneet asialle mitään. (…) V25072 

Vastauksissa nimettiin poikkeusolojen koulutoiminnan kehittämisen tarve ja tunnustettiin 

jo nähty kehitys. Muutamat huoltajat yksilöivät kehunsa nimeämällä opettajan sekä 

koulun (liite 4). Huoltajat kiittivät poikkeusolojen opetuksen järjestämisen tutkimusta ja 

epäilivät tai toivoivat kirjoittamiensa seikkaperäisten vastausten hyödyntämistä. 

Lapseni opettaja Topi Perälä (Porolahden peruskoulu)  
ansaitsee erityiskiitoksen ja tusinan papukaija-merkintöjä aivan 

erinomaisesti organisoidusta ja hoidetusta etäkoulu-ajasta. 
 Ekasta päivästä lähtien homma täysin hallussa.  

Tehtävät hyvin suunniteltuina, itsenäistä tekemistä ja ryhmätöitä, 
projekteja ja itse aina oppilaiden saatavilla  
oppituntien aikana etäyhteyksien kautta.  

OKM:n tulisi kerätä näitä parhaita käytänteitä  
jaettavaksi eteenpäin. V31987 

(Nimen julkaisuun tekstissä saatu lupa henkilökohtaisesti, sähköpostitse 10.3.2022)  
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Etäisyydellisyys itseohjautuvuutta, tukisysteemejä ja rauhaa 

Etäopetuksen kontekstissa fyysisen luokkahuoneen, jolla on satavuotiset perinteet, 

korvasi nopeasti tietoliikenneyhteyksien ja sovellusten avulla kodeissa – erillään 

opettajasta ja toisista oppilaista – sijaitseva ”etäluokkahuone”. Maantieteellisen, fyysisen 

etäisyyden ilmentymänä aineistossa merkittäväksi ilmiöksi tunnistettiin 

itseohjautuvuuden merkitys, joka korostui alkuopetuksen kohdejoukossa.  

Koodikimpun luennalla nähtiin, että itseohjautuvuus oli heikkoa, tuetusti tai itsenäisesti 

kehittyvää tai vahvaa epäopetusjakson aikana. Opettajan fyysisen läsnäolon, ohjauksen 

ja tarkkailun puutteesta seurasi voimakasta vaihtelua siitä, mihin oppilas aikansa 

koulupäivänä käytti. Kokemukset painottuivat negatiiviseen kuvaukseen 

(Etäisyydellisyyden kuvauskategorian 2.1. vastakategoria). 

Toisena kimppuna aineistosta tunnistettiin lukujärjestyksen tai opettajan tai huoltajan 

tekemää opiskelusysteemiä: aikataulua, tehtävälistaa tms. järjestelmää, jonka 

puuttuminen, sitovuus tai joustavuus koettiin hyvänä tai huonona. Etäisyydellisyyden 

teemaan yhdistettiin aineistosta kavereiden kaipuu. Vähäiset kokemukset 

vertaistyöskentelystä on käsitelty vuorovaikutuksellisuuden teeman tulosluvussa. 

Yllättäen noin joka kymmenes vastaaja kuvasi etäkoulunkäyntiä monella tavalla 

rauhallisemmaksi ja hyvinvointia sekä oppimista paremmin tukevaksi kuin 

koulunkäynti normaalioloissa. Rauha kiusaamiselta, rauha sosiaaliselta paineelta, rauha 

meteliltä, rauha huutamiselta, rauha aggressioilta ja rauha oppimiselle. Tulos on 

yhtenevä Vanhempainliiton kyselyn väliraportin tulosten kanssa (2020, 12), vaikka ilmiön 

suhteellinen merkittävyys ei käy ilmi listamaisesta raportista.  

Taulukko 9. Etäisyyteen perustuvien kokemusten kuvailuja 

 Onnistumisen kuvaus Epäonnistuneen etäopetuksen kuvaus  

ITSEOHJAUTUVUUS 

2.1 Lapseni pärjäsi hienosti itsenäisesti. 
Hän teki opettajan antamat tehtävät 
omatoimisesti ja kantoi vastuun 
koulunkäynnistään ja oppimisestaan. 
 

Lapseni ei pystynyt lainkaan 
itsenäiseen vastuunottoon. Hän ei 
saanut tehtäviä auki, ei ymmärtänyt 
tehtäviä ilman apua. Aikuisen piti avata 
yhteys, opettaa ja vahtia tekemistä. 

2.2 Opettaja laittoi hienot, tarkat ja 
lapsentasoiset ohjeet ja  
opasti myös online-tuokioissa 
oppilaita.  

Opettajan ohjeet olivat epäselvät meille 
aikuisillekin. Ohjeiden pitäisi olla 
sellaiset, että lapsi saa ne käsiinsä ja 
ymmärtääkin itsenäisesti. 

2.3 Koulunkäynnin tukeminen  
oli vaativaa, mutta antoisaa. Onneksi 
pystyin jäämään kotiin. 

Olen huolissani miten ne pärjäävät, 
joiden huoltajilla ei ole mahdollisuutta 
tukea lasten koulunkäyntiä. 
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LUKUJÄRJESTYS 

2.4 Opettaja noudatti lukujärjestystä. Oli 
tärkeää että näin pienten lasten 
päivä oli rytmitetty opettajan johdolla. 

Lapsen oli mahdoton osallistua kaikille 
tunneille. Aikataulu oli liian tiukka. 

2.5 Tein lapselleni lukujärjestyksen 
opettajan tehtävälistan saatuani. 
Laitoin tehtävät post-it-lapuille ja 
lapsi otti niitä pois sitä mukaa kun sai 
tehtyä.  

Lapsemme teki tehtävät hutiloiden 
tunnissa ja sitten pelasi loppupäivän. 
Olisimme kaivanneet koulupäiviin jotain 
systeemiä. 

RAUHA 

2.6 Lapseni oppi paremmin ja puhkesi 
kukkaan kodin rauhallisessa 
ilmapiirissä. 

Lapseni oli yksinäinen. Hänen 
osaamisensa romahti jakson aikana. 
Seinät kaatuivat päälle. 

2.7 Lapsemme oli turvassa 
kiusaamiselta, häiriötekijöiltä, 
kiroilulta, sosiaalisilta paineilta, 
luokan meteliltä, ei tarvinnut seurata 
kiinnipitotilanteita vierestä. 

Juuri kun olimme luulleet, että saamme 
jatkaa näin loppuun asti, piti palata 
kouluun. Lapsellemme sopi paljon 
paremmin kotona opiskelu. 

HYVINVOINTI 

2.8 Lapseni sai nukkua pidempään ja 
tehdä omaan tahtiin. Ulkoilimme ja 
harrastimme yhdessä. Tulin 
tietoiseksi lapseni vahvuuksista 
uudella tavalla. 

Aika oli koko perheellemme 
stressaavaa. En tiedä mitä lapseni teki 
kotona, koska etätyö ei ollut 
mahdollista / en voinut auttaa lasta 
koulunkäynnissä vaikka olin kotona.  

Kun tavanomaisessa luokkahuoneopetuksessa opetus ja opiskelu tapahtuvat samassa 

tilassa ja samassa ajassa, etäopetuksessa oppilaat olivat kodeissaan etäällä 

opettajasta, mutta myös toisistaan. Etäopetus ja -opiskelu saattoivat tapahtua samassa 

ajassa ns. online-opetustuokiossa tai oppilaat tekivät mahdollisen online-ohjauksen 

jälkeen tehtäviään yhtäaikaisesti online-yhteyden ollessa avoinna.  

Suuri osa huoltajista kuvasi kuitenkin myös ajallista etäisyyttä eli samanaikaisen tuen 

puuttumista. Opettajan kuvattiin välittäneen tehtävälistan viikoksi tai päiväksi ja oppilaan 

tuli tehdä tehtävät listan mukaan itse valitsemanaan tai huoltajan valitsemana 

ajankohtana. Alakoululaisten osalta itseohjautuva tehtävien tekeminen osoittautui 

aineiston perusteella melko harvinaiseksi. 

Etäopetus-termi, jota tässä tutkimuksessa koko ajan käytetään ei 
anna todellakaan oikeaa kuvaa tilanteesta. Ekaluokkalaisen 

oppiminen oli kyllä täysin kodin vastuulla, ja työtaakka sen mukainen. 
Muissa kouluissa etätyöskentely aloitettiin ensimmäisellä viikolla, 

meillä loppumetreillä ja silloinkin etäyhteys kouluun oli useimmiten 
10-15 min/ päivä, yksi ainoa kontakti / päivä.  

Koko homma kaatui huoltajien niskaan. (…) V18133 
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Itseohjautuvuus. Etäisyydellisyyden teeman yleisin itseohjautuvuuden negatiivinen 

kokemus on kuvattu vastakategoriassa 2.1. Tällöin huoltaja kuvaili lapsen olleen 

mahdotonta vastata itse omasta koulunkäynnistään tai suoriutua tehtävistään.  

(…) Koen, että sekä koulu että media eivät ottaneet tosissaan sitä 
miten kuormittavaa tämä etäopetuksen aika on vanhemmille ollut.  

Me olemme tavallinen perhe joilla molemmilla vanhemmilla työt joita 
on pitänyt rinnalla hoitaa täysi päiväisesti.  

 
Oletuksena on kuitenkin ollut että vanhempi huolehtii lapsen 

tietokoneen ääreen tiettynä aikana, muistuttaa aikatauluista, on 
mukana/osallisena tehtävään esim liikuntatuntiin, huolehtii 

ruokailusta, auttaa tehtävissä, selittää mitä ollaan oppimassa jne.  
 

Mietin vain miten on pärjännyt ne lapset joiden perheissä tähän ei ole 
resursseja. Koin vanhempien roolin vähättelyä kun jossain vaiheessa 

opettajilta tuli viestiä ettei vanhempien tarvitse opettaa.  
Miten ei tarvinnut opettaa mukamas jos aiheesta tuli tehtävä, 

 mutta ei itse opetustuntia? (…) V6583 

Alakoulululaisten itseohjautuvuus oli vahvaa, mutta enimmäkseen heikkoa ja montaa 

muotoa siitä väliltä. Heikon tai kehittyvän itseohjautuvuuden, useimmiten alkuopetuksen 

oppilasta, koulutyössä tukivat joko opettajan online-oppitunnit, opettajan päiväkohtaiset 

tehtävälistat tai huoltajien toiminta kotona. Huoltajan rakentamia systeemejä lapsen 

itseohjautuvuuden tueksi esiintyi aineistossa useita, mutta aina nekään eivät riittäneet 

turvaamaan toivottua lopputulosta. 

Etäoppitunteja oli vain yksi päivässä.  
Tokaluokkalainen sai käytännössä opiskella koko päivän yksin, mikä 
on noin pieneltä varsin paljon vaadittu. Aluksi tehtävät tulivat viikko-, 

sitten päiväkohtaisesti ja tein niistä vielä oman rastitettavan 
tehtävälistan. Usein puolet tehtävistä oli kuitenkin tekemättä 

töistä tullessani ja tytöllä kiire ulkoleikkeihin. (…) V28701 

Moni opettaja välitti tehtävälistat Wilman kautta huoltajille, jotka välittivät ne WhatsAppin 

kautta lapselle tai tulostivat fyysisesti ennen omaa työpäiväänsä.  

Itseohjautuvuutta tukivat parhaiten lapsentasoiset ohjeet lapsen saatavilla. 

(…) toiset opettajat pitivät opetushetkeä, toiset laittavat viestitse 
tehtävät tarkistamatta, mitä lapsi on tehnyt  

(…) Annoin opettajille palautetta, että  
laittaisivat selkokieliset ohjeet suoraan lapsille :) V15334 
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Opettajan antamat tehtävät saattoivat olla nopeasti suoritettavissa ja etäällä oleva 

opettaja ei voinut nähdä tai kontrolloida oppilaan toimintaa. Huoltajat kuvailivat 

asetelmia, jossa lapset tekivät tehtävänsä tunnissa ja ajautuivat leikkimään, piirtelemään 

tai verkkopelien maailmaan. Tällöin itseohjautuvuuden koodi annettiin heikon 

suoriutumisen perusteella. 

(…) Poika teki tehtävät usein ehkä liian vauhdikkaasti alta pois, jotta 
pääsi viettämään vapaa-aikaa  

pelaillen kavereiden kanssa verkkopelejä. V36485 

Itseohjautuvuuden puuttuessa houkutus hakeutua vaihtoehtoisen toiminnan pariin 

saattoi kasvaa kestämättömäksi. Puhelimien takavarikointi ei ole etäopetuksessakaan 

vaihtoehto. Opettaja on pakkokeinoton, kun oppilas pakenee pelivälilehdelle. Huoltajat 

olivat huolissaan huomion kohdistumisesta peleihin koulutehtävien sijaan. 

(…) pelimaailma ovat ne jotka meillä  
aiheuttivat pahimmat ongelmat. V20995 

Eniten kehittyneen itseohjautuvuuden kuvauksia esiintyi 5.-6.-luokkalaisten huoltajien 

kokemuksissa, kun vastaavasti heikon itseohjautuvuuden kuvauksia oli selvästi eniten 

1.–2.-luokalla. Heikon itseohjautuvuuden oppilaita tunnistettiin kuvauksissa kaikissa 

alakoulun ikäluokissa. Alkuopetuksen oppilaiden huoltajista vain n.10/180 kuvaili 

positiivista itseohjautuvuutta jossain määrin. Vahvaa itseohjautuvuutta ei kuvattu  

1.–2.-luokilla. 

Toiset nauttivat omatahtisuuden mahdollisuudesta.  Jos oppilaan itseohjautuvuus oli 

vahvaa, saattoi oppilas käyttää rauhallisen aikansa myös tarkoituksenmukaisesti. 

(…)Luulen että käytti tehtäviin enemmän aikaa kuin koulussa.V26982 

Lukujärjestys. Kouluarjen normaalin luokkahuoneen ja ryhmän toiminnanohjauksen 

välineenä on lukujärjestys magneettilapuin, otsikoin ja käytössä ovat myös monenlaiset 

muut läksylaatikot ja muistitaulut. Lukujärjestyksen puutetta moittivat huoltajat saattoivat 

tarkoittaa online-opetuksen tai muun järjestelmällisen systeemin puutetta. 
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Lukujärjestystä olisi pitänyt noudattaa. (…) V6461 

Lukujärjestyksen noudattamisen sijaan opettaja saattoi lähettää Wilman kautta 

tehtävälistan tai vanhemmat tukivat työskentelyä esim. post-it-lappujen avulla. 

Lukujärjestys/huoltajan systeemi -koodin lisäksi vastaus sai itseohjautuvuuden sekä 

huoltajan tuen koodit, kun huoltajan osallisuus ja toiminnan tuki oli kriittistä. 

Tein alun jälkeen koululaiselle post it -lapuista lukujärjestyksen  
joka viikko. Näin hän näki tehtävien määrän itse.  

Aina kun tehtävä oli tehty, hän otti lapun pois.  
Tämä järjestely helpotti alun taisteluiden jälkeen. V26728 

(…) Tein tokaluokkalaiselle aamulla kanbanin seinälle, jossa  
post-it-lapuilla To do -sarakkeessa päivän tehtävät.  

Siitä hän itse siirteli lappuja In progress -sarakkeeseen 
 ja lopulta Done-sarakkeeseen. Tämä oli  

helppo tapa hahmottaa päivän työt sekä pojalle että äidille. V20015 

Rauha. Kolmas merkityksellinen tulos etäisyydellisyydestä oli jakson kokeminen 

positiivisena. Monelle, yli 70 perheelle kokemus oli antoisa (2.8, mutta myös 2.6) ja 

opiskelu kotona koettiin paremmaksi kuin koulussa. Opetuksen ja opiskelun 

tapahtuminen huoltajien silmien edessä avasi luokkahuoneen oven ja koulutodellisuus 

2020 saattoi yllättää myös huoltajat (ks. Johtopäätökset alaluku 7.1). 

Parhaimmillaan oppilas sääteli itse aikatauluaan, tekemistään ja nautti pitkistä aamu-

unista ja itsesäätelyn autonomiasta. Huoltaja kuvasi usein monipuolisesti ja avoimesti 

yhdessä koettua jaksoa ja sen hedelmällisyyttä: 

Kyselyssä kartoitettiin etäkouluun liittyviä ongelmia. Positiivinen puoli 
jäi varjoon. Haluan sanoa tämän: ajoittaisesta tiuskimisesta 

huolimatta koen, että suhteeni murkkupoikaan lähentyi 
huomattavasti, kun istuimme 2 kuukautta samassa huoneessa 

kumpikin oman koneemme ääressä hommia tekemässä.  
 

Seurasin pojan koulunkäyntiä intensiivisemmin kuin koskaan. 
Tiedän nyt hyvin, mitä oli meneillään eri aineissa tänä keväänä; 
mitä poika oppi helposti ja mikä tuotti vaikeuksia. Löysin myös 

sisäisen opettajani ja onnistuin toivottavasti opettamaan pojalle 
muutaman asian, jota hän ei ollut ymmärtänyt. Poika nautti 

etäopetuksesta, koska sai suunnitella ja rytmittää päivänsä 
vapaammin. Toki apuopena toimiminen vaikeutti keskittymistä omiin 

töihin ja henkäisin helpotuksesta kun lähiopetus taas alkoi.  
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En kuitenkaan voi nähdä tätä jaksoa  
pelkästään negatiivisessa valossa. V6611 

Aineisto yllätti siinä, miten nykykoulun normaalitilassa erilaiset häiriöt ovat 

arkipäiväistyneitä. Etäisyyden etuna oli, että lapset eivät kokeneet sosiaalista painetta 

tai stressiä. 

(…) Lapsella oli vähemmän stressiä ja sosiaalisiin tilanteisiin  
liittyvää kuormitusta kuin normaalisti. (…) V14364 

Oppiminen oli kodin rauhassa parempaa kuin luokkahuoneessa. Etäyhteyksin auennut 

ovi 2020-luvun peruskoulun normaalitilanteeseen oli hätkähdyttävä. 

Opiskelu etänä on sujunut hyvin,  
paljon paremmin kuin paikanpäällä koulussa.  

Ryhmäpaine puuttuu, lapsi voi tarvittaessa pitää taukoja ja motivoi 
itse itseään kehittämällä omaa toimintaansa eikä vertaamalla toisiin.  

 
Huonouden tunne on lapsella vähentynyt,  

hän on aurinkoinen ja valoisa, ja uskoo itseensä taas. V27850 

Rauhasta nauttivat myös ne lähiopetukseen jääneet tai palanneet, jotka pääsivät 

nauttimaan opetuksen tunnelmasta pienryhmäopetuksessa: 

(…) Lapsi nautti pienryhmäopetuksesta ja kertoi pitävänsä,  
kun koulussa ei ollut meteliä ja häiriökäyttäytymistä. V17663 

Kotona oppilaat eivät joutuneet pelkäämään kiusaamista, eivät sietämään meteliä, 

aggressioita tai jopa kiinnipitotilanteiden seuraamista ympärillä. Saattoipa joku oppilas 

kertoa olleensa turvassa myös koulun kärttyisiltä aikuisilta. Useissa vastauksissa 

mainittiin koulukiusaaminen, kiusaamisen pelko tai kuvailtiin kiusaamisen kuuluvan 

koulun normaaliin arkeen: 

(…) Lapseni pystyi keskittymään opetukseen etänä vieläkin 
paremmin, kun ei tarvinnut pelätä koulussa kiusaamista. V4206 
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Kyselyyn vastanneista huoltajista n. 20% kertoi lapsensa tarvitsevan koulunkäyntiinsä 

tukea ja 16%:lla oli koulunkäynnin tuesta virallinen päätös (Ahtiainen ym. 2020, s. 65). 

Erityisesti näissä perheissä kokemuksena oli ärtyneisyyden ja kuormittumisen 

helpottuminen sekä seurauksena rentoutunut erityislapsi, joka oppi paremmin. 

Erityislapsen elämänlaatu on kohentunut merkittävästi etäopiskelun 
aikana, kun koulussa syntyvä kuormitus on helpottanut.  

Samoin oppiminen on sujunut hyvin.  
 

Kotona on rento ja iloinen lapsi,  
kuormittuneen ja ärtyneen lapsen sijaan. V22500 

Vähäinen online-opetus oli yhteydessä tehtävien nopeaan suoritukseen ”ei riittävästi 

haasteita” tai ”oppilas hutiloi, jotta pääsi pelaamaan”. Joskus vastauksessa tehtävien 

nopeaan suoritukseen oli yhdistynyt lukujärjestyksen joustavuus, jota oppilas täydensi 

itseohjautuvasti omatahtisuutta ja kunnianhimoa osoittaen. 

Mielestäni lapsi oppi enemmän etäkoulussa kun  
tehtävät sai tehdä omaan tahtiin. Luulen että  

hän käytti koulutehtäviin enemmän aikaa kuin koulussa. V26982 

Hyvinvointi. Vähäisen online-opetuksen seuraukset saattoivat siis olla positiivisia tai 

negatiivisia eri oppilaiden tapauksissa ja eri huoltajien kokemana. Hyvinvoinnin 

vahvistumista on kuvattu myös ilman nykykoulun negatiivisten ilmiöiden identifikaatiota. 

Oppilaat olivat erillään opettajasta ja toisistaan. Samalla oppilaat olivat lähellä 

perhettään ja yhdessä ollessa käytiin keskusteluja ja koettiin perheen lähentymistä. 

Ihanaa tämä perheen kanssa yhdessä vietetty aika, satunnaisesta 
stressistä huolimatta nautin täysin rinnoin ja lapset onnellisia kun 

vanhemmat saatavilla koko ajan. Tyytyväisiä 😊  V23941 

Huoltajat näkivät oppimisen tukemisen mahdollisuutena yhteisille keskusteluille ja 

pohdinnalle. Vastauksissa ilmeni usein oleilu mökillä tai vapaa-ajan asunnolla, jossa oli 

mahdollisuus nauttia ulkoilusta ja luonnosta yhteisen oleskelun ja opiskelun lisäksi. 

Huoltajien työn joustamista hyödynnettiin, jos siihen oli mahdollisuus sekä halua. 
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Etätyö ja -koulu sujuneet hienosti. On ollut ihanaa tehdä lapsen 
kanssa yhdessä töitä. Ollaan voitu keskustella ja pohtia asioita 
yhdessä. Aloitin varta vasten lyhennetyn työpäivän (6 h/päivä) jotta 
voin opettaa lastamme paremmin, niin että itsekin jaksan oman työni 

ja opetustyön. Etäilimme lapsen kanssa mökillä. Tämä on ollut 
elämäni parhainta aikaa kun samalla meillä oli mahdollisuus nähdä 
kevään saapuminen. Meille tämä oli oikea onnenpotku!!! V15331 

Vertaissuhteita tässä tutkimuksessa tunnistettiin sekä hyvinvoinnin että oppimisen 

orientaatioin. Kaverien kaipaaminen tai sosiaalisten kontaktien kaipaaminen kuvattiin 

monessa huoltajan vastauksessa silloin, kun oppilaan koulunkäyntiin normaalioloissa ei 

liittynyt huolta kiusaamisesta tai sosiaalisista paineista.  

(…) Ainoa, mitä lapsi jäi hieman kaipaamaan, ovat  
sosiaaliset kaverikontaktit  V10291 

Vertaisvuorovaikutusta oppimisen orientaatiossa on esitelty seuraavassa, 

vuorovaikutuksellisuuden teeman kuvauskategorioita käsittelevässä luvussa.  
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Vuorovaikutuksellisuus online-opetusta, aikuisen tukea ja teknisiä alustoja  

Opettajien ja huoltajien toiminnan eri variaatioiden merkitys etäoppilaiden oppimiselle ja 

hyvinvoinnille oli kiistatonta. Oppilaiden yhteydenpito tai sen puute vertaisiin näkyi myös 

jossain määrin vastauksissa. Tulos on vahvasti linjassa mm. Wen ym. (2021,  

s. 375) kirjallisuuskatsauksen kanssa, jonka taustalla olevien tutkimusten mukaan 

vahvimmat ennustavat tekijät etäopetuksen onnistumisessa ovat huoltajan tuki, 

opettajien koulutus sekä tekniset resurssit ja niiden saatavuus. 

Opettajan ja oppilaan, huoltajan ja oppilaan, huoltajan ja opettajan sekä oppilaiden 

keskinäisen vuorovaikutuksen sisältöinä olivat opetus, oppimisen ohjaus, kuulumiset, 

tekninen tuki tai oppimisen tukeen liittyvä ohjaus ja neuvonta. Vuorovaikutuksen teeman 

koodit avaavat vuorovaikutuksen tulosavaruuden, jonka kategoriat, vastakategoriat ja 

näiden keskinäiset variaatiot on esitelty tässä luvussa.  

Taulukko 10. Vuorovaikutuksen ja teknisten välineiden kuvauksia 

 Onnistumisen kuvaus Epäonnistuneen opetuksen kuvaus 

HUOLTAJAN TUKI – OPPIMIS- JA TOIMINNANOHJAUSORIENTAATIOT 

3.1a Opetus oli täysin tai pääosin varassani. 
Etäopetusaika oli työlästä, mutta 
mukavaa ja silmiä avaavaa. 

Opettaja ei opettanut asioita 
lainkaan. Opetus ja oppimisen tuki 
oli täysin varassani. Liian raskasta.  

3.1b Autoin lasta koulunkäynnissä: tehtävien 
ymmärtämisessä ja varmistin, että ne on 
palautettu. Juttelimme aiheista yhdessä. 
Sain tietoa lapseni osaamisesta. 

Tehtävät oli tekemättä kun tulin 
töistä ja niitä hammasta purren 
tehtiin illalla. Olisi pitänyt huolehtia 
lapsen ruokailuista ja tauottaakin. 

ONLINE 

3.2 Vähintään tunti päivässä online-ope-
tusta ja chattia oli hyvä. Opettaja näki 
oppilaan, oppilas opettajan ja luokka-
toverinsa. Selvästi kaikille tärkeää. 

Videoyhteyttä kouluun tai 
kavereihin ei ollut. Olisi 
ehdottomasti pitänyt olla näin 
pienillä koululaisilla. 

OPETUS ja ARVIOINTI – OPETTAJA-OPPILAS-OPPIMISORIENTAATIO 

3.3a Opetusta annettiin online-tuokioissa 
ja/tai offline-videoilla. Uudet asiat 
selitettiin ja varmistettiin soveltavilla 
tehtävillä oliko asia todella opittu. 

Ei tämä ollut etäopetusta vaan 
itseopiskelua tai kotikoulua. 
Opetusta uusiinkaan asioihin ei 
saanut eikä tehtäviä tarkistettu. 

3.3b Opettaja tarkisti tehtävät ja antoi niistä 
ystävällistä, kannustavaa ja täsmällistä 
palautetta. Kokeitakin pidettiin. 

Emme tiedä, katsoiko kukaan 
palautettuja tehtäviä. Kokeita ei 
pidetty. Kannustusta olisi kaivattu. 

OPETTAJAN LÄSNÄOLO – OPETTAJA-OPPILAS- HYVINVOINTIORIENTAATIO 

3.4 Opettaja kyseli myös kuulumisia ja jäi 
onlineen vastaamaan kysymyksiin. 
Opettaja tarjosi apua ja kehotti ottamaan 
yhteyttä jos vaan mitään epäselvää olisi. 

Opettaja hylkäsi lapseni 
etäopetuksen ajaksi. Olisi voinut 
kannustamalla parantaa lapsen 
itsetuntoa ja motivaatiota.  

OPPILAS-OPPILAS VERTAISVUOROVAIKUTUS –HYVINVOINNIN ORIENTAATIO 

3.5 Lapsellani oli pari- ja ryhmätöitä ja 
lisäksi hän oli kaverien kanssa onlinessa 
välituntisin. Tuntui olevan tärkeää. 

Kumma, ettei opettaja hyödyntänyt 
ryhmä- tai paritöitä opetuksessa. 
Lapseni oli yksinäinen. 
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VÄLINEET JA TEKNIIKKA – SOVELLUKSET JA ALUSTAT X, Y, Z 

3.6 X:n kautta oltiin onlinetuokiossa ja  
Y:n avulla palautettiin tehtäviä. Lisäksi 
Z:ssä tehtiin itsearviointia.  

X:llä yhteydet eivät toimineet. Y ei 
ollut helppokäyttöinen ja Z:n käyttö 
ei onnistunut lapsen laitteella. 

Huoltajan tuki. Aiempaan kyselylomakkeeseen oli operationalisoitu vastaajan ajatuksia 

aiheeseen johdattelevia monivalintakysymyksiä esimerkiksi huoltajan tuen määrään ja 

laatuun liittyen. Silti yksi neljästä vastaajasta lisäksi nosti huoltajan tuen myös ”Muuta 

sanottavaa etäopetuksesta” -vapaakenttävastaukseensa. Opettajan yhteydenottojen 

puutteessa tai niitä täydentäen huoltajien tuki oppimiselle tai opiskelun orientaatiolle oli 

merkittävin vastaajien identifioima kimppu. Huoltajan tuki -koodin sai joka viides vastaus 

yleensä negatiivisen, joskus positiivisen sävyn kuvauksella. 

Opetus järjestetty ala-arvoisesti ja pitkä litania annettu läksyjä, mutta 
perehtyminen/opetus jätetty antamatta lähes täysin! Opettajat 

olettaneet, että koko Suomi tekee etätöitä kotona ja laulaa lasten 
kanssa kumbayaa käsikädessä! V15469 

Huoltajan toiminta ja siitä seuraava oppilaiden keskinäinen epätasa-arvo keskustelutti 

sosiaalisessa mediassa ja siihen liittyen uutisoitiin myös perinteisessä mediassa: 

Wilma-viesteissä ja etäkoulun perusjargonissa toistui usein väite,  
että koulunkäynti ja tehtävänannot eivät edellytä vanhemmilta toimia, 

tai heitä ei velvoiteta itse antamaan opetusta.  
 

Käytännössä ainakaan oma lapseni olisi tuskin saanut juuri mitään 
tehtyä ilman vähintään aikuisen läsnäoloa ja ohjausta. Olisi hyvä, että 

julkisuudessa olisi esillä realistisempi kuva etenkin pienten lasten 
itseohjautuvuudesta tai teknisistä valmiuksista. V11654 

Huoltajia riivasi riittämättömyyden tunne. Vaikka olisit ollut kotona etätöissä, osoittautui 

mahdottomaksi tukea lapsen, saati useamman etäkoulua. Pystyvyys ja halukkuus 

lapsen koulunkäynnin tukeen sekä kykenemättömyys ja haluttomuus siihen koodattiin 

molemmat huoltajan tuki -koodilla. Negatiivinen kokemus eli huoltajan tuen antamisen 

mielekkyyden vastakategoria painottui määrällisesti vastauksissa: 

(…) 1-3 luokkalaisille on saatava etäopetusta  
eikä vain tehtävälistoja (…) V19516 
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Riittämättömyyden tunne ilmeni myös opiskeltavan asian sisältöosaamisen 

kokemuksina. Vanhempi jopa opiskeli sisältöjä voidakseen tukea lasta koulunkäynnissä. 

Kuvauksessa saattoi yhdistyä toinen etäopetuksen kokemusta heikentänyt 

kuvauskategoria kuten erot toiminnan tasoissa oppiaineittain:  

Espanjan opettaminen lapselle oli tosi vaikeaa, kun osaan itsekin 
espanjaa vain suunnilleen saman verran kuin lapseni (sitä opiskeltu 
nyt kohta kaksi lukukautta vapaaehtoisena kielenä). Espanjasta ei 

ollut lainkaan etätunteja, vain annettiin tehtäviä. Käytin hirveästi aikaa 
espanjan opiskeluun, että pystyimme tekemään tehtävät. V16918 

Yhteinen työskentely kotona saattoi olla myös positiivinen kokemus. Tukea sai 

paremmin kotona kuin koulussa. Vanhempien tuen merkityksen tulos oli yhtenevä Wen 

et al (2021) kirjallisuuskatsauksen johtopäätösten kanssa. 

Mielestäni etäopiskelu oli positiivinen kokemus kaikin puolin. Lapsi 
saa enemmän tukea kuin koulussa, koska kotona 1 aikuinen/ 2 lasta. 

Lisäksi saa todellisen kuvan lapsen taidoista ja  
missä asioissa lapsi tarvitsee tukea. V4081 

Aikuisen eli huoltajan tai opettajan tuki etäopetuksessa kohdentui joko oppimisen tai 

hyvinvoinnin orientaatioihin. Jos opettaja ei opettanut (3.1 ja 3.3 vastakategoria), 

huoltaja saattoi opettaa ja oli siihen mahdollisesti tyytyväinen, vaikka enimmäkseen 

tyytymätön. Toiseksi vuorovaikutus etäopetuksessa saattoi olla hyvinvointia tukevaa: 

huoltajalla yhdessäolosta nauttivaa (2.8) ja oppimissisältöjä syvällisesti pohtivaa (3.2),  

opettajan toiminnassa kuulumisia kyselevää läsnäoloa (3.4): 

Lapsen luokanopettaja on tehnyt suuren työn etäopettajana ja 
koettiin, että hän oli myös aina apuna ja tukena jos oli tarvetta.  

Hän otti myös hyvin huomioon lasten erilaiset perhetilanteet. V24641 

Opettajan tuki – oppimisen orientaatio. Opetuksen vuorovaikutteisuus lisäsi motivaatiota. 

Tehtävälistojen lähetys vailla vastavuoroisuutta tai lisäohjeistusta koettiin erityisen 

haitallisena 1.-3.luokan oppilailla. Tehtävät koettiin yksipuolisina varsinkin silloin, kun 

tehdyistä tehtävistä ei saanut lainkaan palautetta. Palautteen ja kannustuksen puute 

kuvautui opettajan ja oppilaan välisen oppimisorientaation vastakategoriaan. 

Formatiivisen arvioinnin eli oppimispalautteen puute oli yhtenevä Oinas ym. (2021) 

tuloksen kanssa. 
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(…) uppgifterna mitt barn fått från skolan har varit ganska enformiga 
och det har knappt getts någon respons alls på hens arbete.  

Lite mera uppmuntran och feedback skulle ha gjort bra för orken och 
självkänslan  (…) V24270 

Uuden asian oppimista ei voitu nähdä jätettävän yksin lapsen tai edes vanhempien 

tukeman oppimisen varaan. Uuden asian opettaminen tai asian kertaava opettaminen 

sisältyivät opetuksen koodin kuvauskategoriaan: 

(…) Barnet förväntas arbeta självständigt utan guiding i tex 
matematik även då det gäller nya områden. V21535 

Online-tuokioiden sisällöistä tai niiden aikana käytetyistä pedagogisista menetelmistä ei 

saatu aineistosta kovin tarkkaa tietoa. Opetettiin sisältöjä, mutta miten opetettiin? 

Kuvattiin, että opettaja selitti uutta asiaa, muttei kerrottu tarkemmin, miten uuteen 

sisältöön johdateltiin. Kerrottiin opettajan antaneen palautetta tehtävistä, muttei kerrottu 

miten, tai tarkemmin minkälaista palautetta. Parhaita käytäntöjä näistä ei siis voi 

suositella aineiston ideoista lähtien. Aineistolähtöisesti voidaan kuitenkin perustella 

opetuksen tärkeys erityisesti uudessa asiassa sekä palautteen tarve. 

Online. Opettaja saattoi autonomiansa turvin päättää online-yhteyden tuntimäärän ja tätä 

vapautta toteutettiin hyvin eri tavoin. Ratkaisu saattoi olla mieluisa oppilaille ja kodeille 

vapauttaen vanhemmat etätöihinsä. Ratkaisu saattoi vaikuttaa rennolta myös opettajan 

näkökulmasta, arkista yhdessäoloa videoyhteydellä striimattuna: 

Lapseni opettaja hoiti uskomattoman hienosti kotikoulun pitämällä  
joka päivä 9:30-14:30 videoyhteyden lapsiin. Lapset jopa osallistuivat 

opettajan ruokatunnin kokkailuun videon kautta. V27076 

Lähes koko päivän kestävän online-opetuksen todistaneet vanhemmat saattoivat kokea 

sen sopivaksi perheelle ja vähentäneen heiltä odotettua tukea koulunkäynnille: 

Lapsemme ope huolehti opetuksesta livenä Teamsissa joka päivä klo 
9-11 ja 12-13. Se oli mahtavaa ja helpotti valtavasti vanhempien 

taakkaa, kun olimme kiinni töissämme ja palavereissamme kotona. 
Ensin tehtävät olivat tulleet kerran viikossa Wilmassa. Verrattuna 

siihen etäopetus Teamsissa oli huikea parannus. V7037 
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Toisaalta koko päivän kestänyt online-opetus saatettiin kokea liian raskaaksi ruutuajan 

vuoksi, perheen jaettuja vähäisiä laitteita sitovaksi tai ongelmaksi, koska huoltajien 

etätyö rajoitti mahdollisuuksia tukea lapsen online-koulunkäyntiä:  

(…) Videopuhelut ovat lapsille todella raskaita ja koulunkäynti, jossa 
opetus tapahtuisi lukujärjestyksen mukaan jokainen tunti videon 

välityksellä olisi todella kuormittavaa lapsille ja myös opettajille.  
Sellainen on väärinymmärrettyä etäopetusta. V23906 

Jo yhden oppitunnin online-tuokion järjestämisellä koettiin olevan positiivinen vaikutus 

kokemukseen. Joustavaan, vain osittain online-opetusta sisältävään työjärjestykseen 

tyytyväisiä vastaajia oli runsaasti. 

(…) ensimmäisen kuukauden jälkeen opettaja aloitti  
päivittäiset, noin tunnin mittaiset oppitunnit etänä. Opetus ei siis ollut 

"lukujärjestyksen" mukaista, mutta toisaalta varmaan noudatti 
tehtävien osalta suunnilleen lukujärjestystä.  

 
Tällainen joustava malli oli hyvä, sillä pystyimme lomittamaan lapsen 

auttamista omiin työaikatauluihimme, ja kaikkien oppituntien 
toteuttaminen etänä olisi ollut  

ekaluokkalaisille varmasti hyvin raskasta. V27472 

Oppilas-oppilas-vuorovaikutus eli vertaisvuorovaikutus. Online-tuokioilla oli merkitystä 

myös vertaisvuorovaikutuksen suhteen. Chatissa saatettiin hieman riehaantua, mutta 

oppilaille oli myös virkistävää nähdä luokkatoverit. 

Oppilasta virkisti myös luokan päivittäiset Google Meet -kokoukset, 
joissa tapasi luokkatoverit. V30856 

Luokkatoverien kanssa samassa ”etäopetuksen luokkahuoneessa” oleminen saattoi 

näyttäytyä huoltajalle myös levottomuutena. Niin lähiopetuksessa kuin etäkoulussakin 

osa oppilaista hakee huomiota tai osoittaa omaa keskittymiskyvyn kehittymättömyyttä 

häirinnäksi helposti tulkittavalla käytöksellä. Niin kuin lähiopetuksessakin, etäkoulussa 

opettajalla on oltava rutiinit ja suunnitelma työrauhan turvaamiseksi sekä tukitoimia tuen 

tarpeen oppilaille.  

Google Meet oppitunteja oli loppuvaiheessa lähes päivittäin  
1 kpl, joskus 2 kpl. Ne ovat haasteellisia 1. luokan opiskelijoille, koska 
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osalla oppilaista oli  
hankaluuksia käyttäytyä asiallisesti ajoittain V20663   

Opettajan tuki – hyvinvoinnin orientaatio. Vanhempien mukaan opettajan saatavilla olo 

ja läsnäolo ovat koulunkäynnin sujumisen edellytyksiä etäopetuksessakin. Toisinaan 

opettajaan ei saanut yhteyttä lainkaan. Tilanteen taustalla toivoisi olevan ei opettajan 

omaa halua vaan mieluummin työnantajan nihkeys kustantaa laitteita sekä yhteyksiä 

henkilökunnalle. 

Olisin toivonut opettajalta enemmän aktiivisuutta  
lapsen suuntaan. Vasta monen viikon jälkeen opettaja sai käyttöönsä  

työpuhelimen ja whatsapin. V35716 

Tehtävien lähettäminen ei toteuta läsnäolon tai tuen tarpeen vaatimusta. Tieto siitä, 

miten opettajaan saisi yhteyden ja toisaalta millä tavoin oli mahdollista saada tukea 

oppimiseen tai palautetta oppimisesta, tuotti vanhemmille positiivisen kokemuksen. 

Vuorovaikutuksen yksipuolisuus koettiin negatiivisena: 

(…) Toisaalta oli joitakin sellaisia, jotka eivät pitäneet yhtään 
etäoppituntia, lähettivät vain Teamsissa tehtäviä, esim. käsitöissä  

ilman ensimmäistäkään palautetta lapselle. (…) V4835 

Palaute oppimisesta. Huoltajat toivoivat, kaipasivat ja arvostivat lapsensa saaman 

palautetta tekemisestä ja oppimisesta. Tämä hyvin merkittävä näkökulma ilmenee 

kolmen teeman yhteydessä. Palautteen odotus kirjattiin laatuvaatimuksena 

institutionaalisuuden teemaan sekä toimintatapana tehtävien ja sisältöjen teemaan sekä 

opettajan ja oppilaan välisenä vuorovaikutuksena vuorovaikutuksellisuuden teemaan. 

Oppilaalla on oikeus palautteeseen tehdystä työstä. Toisaalta opettajalla on velvollisuus 

kontrolloida oppilaan tehtäviä suorituksen lisäksi laadullisesti. Palaute oppimisesta ja 

kontrolli olivat merkitysyksiköinä ja koodeina analyysissa. 

(… ) että opettajat kommentoisivat/antaisivat palautetta ainakin 
osasta oppilaan töistä suoraan oppilaalle ja oppilaalle kun tulisi 
kokemus, että opettaja seuraa hänen edistymistään. V29281 
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Huoltaja saattoi kuvailla yksityiskohtaisesti sivusta seuraamansa opetustuokion kulkua. 

Lisäksi huoltaja saattoi tunnistaa oppilaan toiminnanohjauksen puutteita tietynlaisessa 

harjoitustehtävätilanteessa ja tarvetta opettajan kontrolliin lapsen tekemisestä. 

Opettajat pitivät meet-palavereja lasten kanssa pienrhymissä joka 
päivä. Lapsen oli välillä vaikeaa keskittyä kuuntelemaan opettajia.  

 
Kerran vaikka lapsi oli läsnä meetissä, hän jätti tekemättä sanelun, 
jonka opettaja saneli meetin aikana. Kysyin itseltäni, olisiko minun 

pitänyt olla valvomassa hänen meet-palaveria vai onko se kuitenkin 
opettajan vastuulla tarkistaa, kirjoittaako lapsi sanelua vai ei. V1797 

Oppimisen palautteen positiivinen kuvauskategoria liittyi kannustamiseen, rohkaisuun ja 

läsnä olevaan tukeen. Toinen positiivinen kuvauskategoria oli summatiivinen arviointi eli 

kokeet tai testit, joita oli onnistuttu pitämään myös etäopetuksen aikana. Kielteiset 

kokemukset näissä tapauksissa liittyivät koetulosten viipymiseen ja siten nimenomaan 

huoltajien epätietoisuuteen lapsensa osaamistasoon ja oppimistuloksiin liittyen. 

Oma opettaja piti useampiakin kokeita etäkoulun aikan, lisäksi oli 
tehtäviä palautettavaksi, mutta mistään ei oikein tullut tuloksia (ei ole 
tullut vieläkään) eli ei ole oikein käsitystä miten koulu sujui. V32011 

Tekniikka ja välineet. Vuorovaikutuksen välineiltä odotettiin yhteensopivuutta, pysyviä 

toimintamalleja sekä sitä, että opettaja oli sinut valitsemansa tekniikan kanssa. Tekniset 

haasteet eivät olleet merkitykseltään painavia, jos vuorovaikutuksen rutiinit paikkasivat 

ontuvaa tekniikkaa. 

Teknisten välineiden merkitysyksiköt koodattiin tekniikka_välineet-koodilla. Samassa 

kuvauskategoriassa analysoitiin myös sovellusnimillä koodatut alustakohtaiset ilmaisut. 

Wilma-koodin sai 26 vastausta, Google Meet 21, Teams 14, WhatsApp 8, Google 

Classroom 6, Zoom ja Google Drive 2 ja Gridi ja Seppo yhdet maininnat. 

Sovellusnimikoodaus ei lävistänyt koko dataa, koska se aloitettiin noin puolivälissä 

aineiston analyysia. Suuruusjärjestyksestä saa kuitenkin yleiskuvan. 

Kodin ja koulun välisen viestinnän työkaluna Wilman sovellusnimen maininnat saattoivat 

sisältää sovellusspesifiä kritiikkiä, vaikka useammin asia liittyi yleisesti kodin ja koulun 

viestintään eikä välineeseen. Wilmaan sekä Microsoftin Teams-ympäristöön viitattiin 

useimmiten, kun järjestelmään turhauduttiin käytettävyysongelmien vuoksi.  
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Wilma uusiksi, ja työkalut kuntoon.  
Opettajan lähettämien linkkien ja ohjelmien pitäisi toimia ilman 20 

vuoden IT-alan kokemusta ja omia laitteita! Minullakin on ollut  
vaikeuksia tiedostomuotojen ja linkkien ja palveluiden kanssa,  

en ymmärrä miten normaali-ihmiset olisi pärjänneet tässä. V26473 

Wilma sai lähinnä negatiivisia tai neutraaleja sovellusmainintoja tehtävälistojen 

toimittamisen välineenä ja Microsoftin Teams ja Googlen Meet online-opetustuokioiden 

tai verkko-oppituntien välineenä – käytännössä siis videopuhelun tekniikkana: 

Wilman tilalle toinen, parempi alusta viestittelyyn, tiedon ja läksyjen 
jakamiseen sekä muuhun vuorovaikutukseen. V24518 

Teamsin toiminnallisuudet muuten tai Googlen Drive- tai Docs-sovellukset eivät saaneet 

muutamaa neutraalia toiminnallisuuskuvausta enempää huomiota. Yhteistä tekniikkaan 

eli sovelluksiin ja laitteisiin liittyvissä kokemuksissa oli, että niiden luotettavuus, 

helppokäyttöisyys eli käytettävyys ja tarkoituksenmukaisuus joko positiivisesti tai 

negatiivisesti koettuna tuki tai haittasi vuorovaikutuksen prosesseja. 

Verkkoyhteys katkot olivat haaste välillä. Samoin kaikki ohjelmat eivät 
aina toimineet. Erityisopettajan tapaaminen kerran tai kaksi viikossa 

on hyvä.  Ajan olisi hyvä olla säännöllinen. Silloin kuuluu rutiiniin. 
Meetit tärkeitä tahdittivat hyvin opetusta ja sai kuulla kavereista. V208 
//koodit: online, tuki opettajalta, välineet-tekniikka, Meet, bestpractice 

Ruutuajan suureen määrään liittyvät huolet esiintyivät sekä pelaamiseen liittyvissä 

kokemuksissa että silloin, kun tehtäviä tehtiin tietokoneella koko päivä. 

Koskaan aiemmin lapsellani ei ole ollut ongelmia koulunkäynnin 
kanssa, joten oli yllättävää, miten vaikeaa etäkoulu hänelle oli.  
Hän ei yksinkertaisesti pystynyt keskittymään tehtäviin, jotka  

lähes kaikki piti tehdä tietokoneella.  
Kun tehtäviä jäi tekemättä, hän ahdistui. (…) V35706 

Samoissa vastauksissa saatettiin kuitenkin kiitellä yhteisiä online-oppitunteja tai 

ymmärrettiin opettajan tarve kontrolliin koulupäivän aikana: 
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(…) Jos etäopiskelu jatkuu jossain vaiheessa toiveena olisi käyttää 
kirjoja ja vihkoja niissä aineissa, missä se on mahdollista. Tuntien 
koneella roikkuminen on lapselle selkeästi raskaampaa, kuin 

tehtävien tekeminen kirjoihin. Jatkuvaa kirjautumista sinne tänne, 
yhteydet tökkii ja tehtävät palautuvat myöhässä.  

Toki opettajien on varmasti helpompi kontrolloida tehtäviä ja oppilasta 
sähköisissä työympäristöissä.. V16805 

Suuri ja muuttuva määrä sovelluksia aiheutti stressiä. Käyttäjätunnukset annettiin 

virheellisinä, kirjautumisia piti tehdä useita saman koulupäivän aikana ja eri opettajat 

käyttivät samaan toimintaan eri alustoja.  

Ensimmäisinä päivinä oli hämmentävää, kun eri sovelluksia ja 
järjestelmiä ja niihin tarvittavia käyttäjätunnuksia tuli koko ajan lisää. 
N. viikon jälkeen toiminta alkoi vakiintua tiettyihin sovelluksiin, eikä 
lasta enää tarvinnut niin paljon ohjeistaa tekniikan kanssa. V37186 

Monisovelluksinen toimintamalli koettiin useissa vastauksissa sekavaksi. Erään 

huoltajan kuvauksen mukaan ohjeet tulivat jopa neljän viestivälineen kautta ja online-

tuokioita pidettiin kolmen alustan välityksellä. Ei ole vaikeaa samaistua huoltajan 

kokemukseen hapuilusta ja hallinnan kaipuusta. 

(…) Kun ohjeet tulevat whatsapilla, googlen classroomista, teamsilla 
tai wilmasta ja etäkokouksia pidetään zoomilla, googlen tuotteilla tai 
teamsilla niin vanhemmilla on työ ja tusks pysyä selvillä mitä pitää 
tehdä ja milloin ja onhan kaikki palautettavat tehtävät tehty. Yksi 

alusta/setti työkaluja joita kaikki opettajat käyttävät systemaattisesti 
niin etäopetus toimii paljon vielä nykyistä paremmin ja sekavuus 

vanhempien näkökulmasta saadaan pois. V20236 
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Tehtävät eli sisällöt, menetelmät ja työskentely 

Neljännen teeman kuvauskategoriat koskevat oppimistehtäviä. Opetussuunnitelman 

määräämät, opettajan valmisteleman lukuvuosisuunnitelman mukaiset sisällöt pyrittiin 

opiskelemaan opettajan valitsemien ja ohjaamien tai vanhempien tukemien menetelmien 

avulla. Toteutunut todellisuus vaihteli kuten myös kokemukset ääripäistä ja 

välimuodoista. Positiiviset, neutraalit sekä negatiiviset kokemukset koodattiin tehtävät-

yleinen, tai tehtävät laatu tai määrä -koodilla. Tehtävien teeman esittelyssä käsitellään 

myös työtapoja ja erityisesti aineistossa nimettyä vertaistyöskentelyä oppimisen 

orientaatiossa. Vertaisvuorovaikutus hyvinvointiorientaatiolla on esitelty edellisessä 

vuorovaikutuksellisuuden osiossa. 

Tehtävä-koodin saaneet kokemukset yhdistyivät aina yleisen toiminnan laadun 

odotukseen, itseohjautuvuuden puuttumisen kokemukseen tai sen merkittävyyteen sekä 

eri vuorovaikutuksellisuuden tapoihin. Tässä tulosluvussa kuvauskategoriat on 

muodostettu siten, että ne tukisivat inspiraatiota ja priorisointia.  

Taulukko 11. Tehtävät-teeman kuvauskategorioita 

 Onnistumisen kuvaus 
= Kuvauskategoria 

Epäonnistuneen etäopetuksen kuvaus 
= Vastakategoria 

TEHTÄVÄT LAATU 

4.1 Tehtävät monipuolisia, kekseliäitä, 
innostavia, hauskojakin  

Tehtävät olivat yksipuolisia. Lapsi väsyi 
tehtyään koneella tehtäviä koko päivän. 

4.2 Ohjeet olivat selkeät ja saatavilla. 
Lapsi sai ne itse käsiinsä ja 
ymmärsi itsenäisesti mitä piti tehdä. 

Ohjeet olivat vaikeatajuiset. Lapsi ei 
ymmärtänyt mitä piti tehdä vaan minun 
piti auttaa ja olla koko ajan vieressä. 

4.3a Tehtävät olivat sopivan haastavia 
lapselle. Opettaja osasi eriyttää 
opetustaan ylös ja alas. 

Tehtävät olivat liian helppoja/haastavia. 
 

4.3b Tehtävät olivat aika helppoja 
lapselleni, mutta opettaja antoi 
lisätehtäviä ja lapseni 
koulumotivaatio säilyi, kun hän sai 
lisää haasteita. 

Tehtävät olivat aivan liian helppoja ja 
tuntuu ettei opettaja tarkastanut mitä 
lapset olivat tehneet. Lapseni teki ne 
aina alle tunnissa ja teki sitten jotain 
muuta loppupäivän. 

4.3c Opettaja reagoi nopeasti, kun 
kerroin että tehtävät ovat liian 
työläitä lapsellemme. Lapsi sai 
itselleen sopivan haastavat tehtävät 
ja apua erityisopettajalta. 

Opettajan vaatimukset lapselle olivat 
kohtuuttomat ja tehtävät liian vaikeita. 
Tehtävät olivat usein tekemättä, kun 
tulin töistä. Niitä sitten itkien yhdessä 
iltaisin väsyneenä tehtiin. 

TEHTÄVÄT MÄÄRÄ 

4.4 Tehtäviä oli sopiva määrä. Lapsi 
ehti hyvin omaksua asiat ja ehti 
vielä ulkoilemaankin. 

Tehtäviä oli liikaa. Lapsi uupui niitä jopa 
8 tuntia tehdessään. / Tehtäviä oli liian 
vähän. Tunnin jälkeen lapsi oli valmis. 

OPPIMISYHTEISÖT – VERTAISVUOROVAIKUTUS OPPIMISEN ORIENTAATIO 

4.6 Oppilaat tekivät ryhmätöitä ja pari-
töitäkin. Hyvä, että hyödynnettiin 
vertaisoppimisen mahdollisuuksia. 

Kaikki oppilaat tekivät yksin tehtäviään 
kodeissaan. Pari- ja ryhmätöitä olisi 
voinut hyödyntää. 
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Huomion arvoista on, että positiiviset kuvauskategoriat eivät substanssiltaan eroa 

onnistuneen luokkahuoneopetuksen vastaavista. Samat monialaisten, innostavien, 

selkeiden ohjeiden, sopivan haasteellisuuden, ylös ja alas eriyttämisen tarpeen ja 

ketteryyden sekä pedagogisen monimenetelmäisyyden odotus tai vaatimus kohdistuu 

myös normaaliolojen luokkahuoneen lähiopetuskontekstiin. 

Tehtävien laatu - monipuolisuus. Huoltajat kiittivät tehtävien monipuolisuudesta, 

innostavuudesta, kannustavuudesta, monimenetelmäisyydestä, ohjeiden selkeydestä ja 

lapsentasoisuudesta, hauskuudestakin. (4.1).  

Uskomattoman nopeasti opettajat etäopetuksen pistivät pystyyn! 
Todella hienoja oppimiskokemuksia, opettajat keksivät hauskoja ja 

monipuolisia tehtäviä sekä laajempia projekteja. Osin työmäärä jopa 
tavanomaista suurempi kotona, toisaalta oppilas on pystynyt 

tekemään asioita itselleen parhaiten sopivalla rytmillä ja ajankohtana. 
Tällainen itsensä johtamisen taidon kehittyminen todella hienoa 

nähdä näinkin nuorella iällä jo. V14811 

Vastakategorian kuvauksessa yksipuolisiin tehtäviin ja kirjan tekemiseen kyllästyi lapsen 

lisäksi selvästi myös huoltaja. Huoltaja saattoi verrata oman lapsensa passiivista 

koulunkäyntiä tuttavan lapsen etäkoulunkäyntiin, jonka tehtävinä harjoiteltiin kotitöiden 

tekoa tai kiinnitettiin huomiota esimerkiksi oman pihan liikuntamahdollisuuksiin. 

Nelosluokkalaisella etäopiskelu on sujunut todella hyvin osittain 
valmiiden verkko-oppimateriaalien avulla, osin opettajan oman 

kekseliäisyyden ansiosta. Opettajan taidot ja valmiudet ovat todella 
keskeisiä. Olemme olleet todella onnellisia lapsen oman opettajan 
hyvistä valmiuksista. Digitaidot ovat vahvistuneet entisestään ja 

muuttuivat pysyväistaidoiksi, joita osaa soveltaa yhä. (…) V30122 

Monipuolisuus tai vaihtelevat tehtävänannot voitiin kokea myös kuormitusta lisäävänä. 

Vastaaja saattoi verrata työläältä tuntuvaa etäkoulua lähipiirinsä kokemaan, 

yksipuolisempaan toimintaan, josta puuttuivat mm. kokeet sekä vuorovaikutteisuus. 

(…) Meillä oli kokeita + tehtävien äänityksiä/lausumisia olisi pitänyt 
tehdä ja lähettää lapsen yksin). Tehtävien tarkastuksia ja palautuksia 

joskus lyhyelläkin aikataululla. V31886 
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Tehtävien laatu – ohjeet. Tehtävänantojen sekä ohjeiden saatavuus ja ymmärrettävyys 

leimasivat laadullisesti toista kuvauskategoriaa (4.2). Monissa vastakategorian 

kokemuksissa kuvattiin, miten lapsi ei suoriutunut ohjeiden avaamisesta tai 

ymmärtämisestä itsenäisesti. Ohjeiden kryptisyys tai jakelu esim. Wilman kautta esti 

itseohjautuvuuden toteutumisen ja sai myös itseohjautuvuuden koodin negatiivisen 

kokemuksen kautta. Oleellista asetelmassa oli, että itseohjautuvuuden puute ei johtunut 

lapsesta vaan välineestä.  

(…) toivoisin, että oppilaan etäopiskelu järjestettäisiin siitä 
lähtökohdasta, että ohjeet ja tehtävät ovat  sopivan tasoisia/ oppilas 
kykenee työskentelemään mahdollisimman oma-aloitteisesti esim. 

ohjeet tulisivat selkeästi suoraan oppilaalle, olisivat oppilaan 
ymmärrettävissä, sen sijaan, että ovat kirjoitettu ikään kuin huoltajalle 

ja huoltajan täytyy avata joka tehtävä lapselle 
 ja, että opettajat kommentoisivat/antaisivat palautetta ainakin osasta 

oppilaan töistä suoraan oppilaalle ja oppilaalle kun tulisi kokemus, 
että opettaja seuraa hänen edistymistään. V29281 

Tehtävien laatu – haastavuuden sopivuus. Tehtävien sopiva haasteellisuus muodosti 

kolme kuvauskategoriaa. Ensimmäisessä (4.3a) opettaja oli onnistunut haastavuuden 

optimoinnissa jo valmiiksi, ja huoltaja koki eriyttämisen toimivan jo valmiiksi omallakin 

lapsellaan. Yleisen haastavuuden onnistumisen vastakategoriassa tehtävien vaativuus 

koettiin joko liian korkeaksi tai aivan liian matalaksi. Toiseksi positiivisen kokemuksen 

saattoi saada vääräntasoisten tehtävien alkutilanteen jälkeen palautteen ansiosta joko 

lisätyn haasteen (4.3b) tai kevennettyjen tavoitteiden ja lisätuen avulla (4.3c).  

Opettajan reagoimisen vastakategoriana oli kuvaus opettajan reagoinnin 

riittämättömyydestä (4.3c), koetusta riittämättömyydestä tai täydellisestä 

reagoimattomuudesta tehtävien vaativuuteen tai oppimisen tuen tarpeeseen liittyen. 

Kuvaukset erityisesti aikaa vievien tai liian vaikeiden tehtävien parissa rimpuilevien ja 

ahdistuneiden lasten kovasta yrittämisestä olivat tunteikkaita.  

oli yllättävää, miten vaikeaa etäkoulu hänelle oli. Hän ei 
yksinkertaisesti pystynyt keskittymään tehtäviin, jotka lähes kaikki piti 

tehdä tietokoneella. Kun tehtäviä jäi tekemättä, hän ahdistui. 
Useamman kerran etäkoulun aikana hän itki lohduttomasti, koska oli 

niin ahdistunut rästiin jääneistä tehtävistä ja siitä, ettei pystynyt 
tekemään tehtäviä. Opettajalta ja koulupsykologilta sain vähän apua, 
mutten mitään, mikä olisi helpottanut lapseni oloa. Lisäksi tuntui, että 

koulusta annettiin monta isoa projektia samanaikaisesti, mikä 
minusta oli liikaa. Lapsen mielestä oli myös hankalaa, kun käytettäviä 

järjestelmiä oli monta: Classroom, Seppo, Meet ym. Hänestä oli 
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hankala pysyä perillä kaikista läksyistä, kun tietoa oli siellä täällä. 
Jatkossa pitäisi tiedon olla selkeästi löydettävissä. V35706 

Onnistuessaan opettaja tarjosi monipuolisia ja monialaisia tehtäviä, joita suunnitteli 

toisinaan yhteisopettajan kanssa. Opettaja tarjosi ketterästi reagoiden ylöspäin eriyttäviä 

tehtäviä nopeille ja/tai taitaville (4.3b) sekä ohjeisti ja tarjosi ratkaisuja tuen saamiseksi 

alaspäin eriyttämisen tarpeeseen (4.3c). 

(…) Opettajan antamat tehtävät olivat hyvä ja monipuolisia.  
Usein hän oli niitä koostanut työparinsa,  

toisen 2.-luokan olettajan kanssa. Opettajan käyttämät 
opetusohjelmat olivat monipuolisia ja toivat vaihtelua tekemiseen.  

Hänellä oli myös paljon tehtäviä, jotka yhdistivät ulkoilun ja esim. 
biologian: "lähde ulos tarkkailemaan luontoa.  

Näetkö västäräkin, voikukan, ...".   
Eilen kuulin tältä opettajalta, miten hienosti näitä oppimisalustoja voi 

käyttää kunkin oppilaan tason huomioon ottaen.  
Sepossa oleva kysely, voi olla erilainen ja oppilaskohtainen.  

Olen erittäin tyytyväinen meidän  
2.luokkalaisen opettajaan N.N. (…) 26559V 

Vuorovaikutusta opiskelun tukena edisti, kun ohjeet olivat oppilaan saatavilla (4.2) ja 

oppilas saattoi itsenäisesti tehdä myös palautukset. Lapsen itseohjautumista tukevien 

lapsentajuisten ja lapsen saatavilla olevien ohjeiden puute ja turhautuminen siihen 

muodostivat positiivisten kokemusten vastakategorian, joka sisälsi toiveen kehityksestä: 

(…) toiset opettajat pitivät opetushetkeä,  
toiset laittavat viestitse tehtävät tarkistamatta, mitä lapsi on tehnyt. 

Toiset laittavat 12 sivuisen ohjeen, mitä pitää tehdä -  
mulla menisi siihen lukemiseen puolpäivä - kieltäydyin lukemisesta. 

 Annoin opettajille palautetta, että  
laittaisivat selkokieliset ohjeet suoraan lapsille :) V15334 

Koska eri opettajat valitsivat eri viestintävälineet, käytännön ongelmia aiheutui 

esimerkiksi ohjeiden saatavuuteen (4.2). Huoltajat toivoivat yksinkertaista, määrällisesti 

yhtä ja samaa alustaa kaikkien oppiaineiden opetukseen. Nämä kuvaukset saivat koodin 

joka teemasta: institutionaalisuusteemasta standardivaatimus-koodin, etäisyydellisyys-

teeman yhdenvertaisuus-koodin opettajien keskinäisten toiminta-tapaerojen vuoksi ja 

vuorovaikutuksellisuuden teeman välineet-ja-tekniikka-koodin:  
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Eri opettajat lähettivät tehtäviä eri kautta. Satuin sattumalta 
kuulemaan kun joku erityisopettaja antoi tehtävän 

 – kirjoitin sen ylös, mutta sen koommin en nähnyt tehtävänantoa 
missään (kyseessä oli pienen videon käsikirjoitus ja toteutus).  

Tämä tehtiin, ja löysin viikkoa myöhemmin 
 aivan sattumalta Teamsista tehtävänannon. 

 Kaikki tehtävät pitäisi tulla yhden ja saman kanavan kautta  
sekä ohjeistaa vanhemmat (ja lapset) mistä pitää katsoa. V28556 

Tehtävien määrä. Moni ehti tekemään tehtävänsä koulupäivän aikana, nopeastikin 

tehtyjen tehtävien määrän kokemus oli usein positiivinen. Paljon tehtäviä saaneiden 

oppilaiden huoltajien kokemuksissa tyytyväisyyteen yhdistyi usein tehtävien kuvaaminen 

monipuoliseksi ja opettajan antama palaute oppimisesta sekä yleinen kannustus.  

Jos opettaja ei antanut palautetta, saattoi tehtäväpaljouden kokemus herkemmin 

muotoutua negatiiviseksi. 

Läksyjä oli liikaa tunnolliselle oppilaalle.  
Opettaja ei käsittääkseni antanut palautetta tehtävistä. (…) V17065 

Ryhmätyöt työskentelytapana – vertaisvuorovaikutus oppimisen orientaatio. 

Ryhmätöiden, parityöskentelyn sekä muun vertaisoppimisen menetelmät saivat 

positiivista huomiota (4.6). Kun työtavat koettiin yksinäisiksi tai yksipuolisiksi, puutteen 

kuvaamisen lisäksi huoltajat ehdottivat ratkaisuja:  

(…) Ryhmätöitäkin voisi olla. (…) V13678 

(…) Voisiko hyödyntää myös paritöitä, esim. antaa selkeästi 
määritetyn paritehtävän tehtäväksi Teamsin kautta, (…)?  

Lapsen arvokasta ylläpitää vertaissuhteita myös opiskelussa. V25767 

Muuta. Mitä siis huoltajien silmissä oli laadukas etäopetus tehtävien ja tekemisen 

näkökulmasta? Ei pelkkää online-tuokiossa opettajan kuunteluakaan vaan mahdollisesti 

vuorovaikutteisia, osittain automatisoituja digitaalisia oppimisvälineitä. 

(… ) Toivottavasti seuraavassa vaiheessa päästäisiin jo siihen, että 
oikeasti hyödynneittäisiin digitaalisia oppimateriaaleja ja etäopetus ei 

olisi vain opettaja puhumassa videoyhteydellä vaan oikeasti 
osattaisiin hyödyntää digitaalisia oppimateriaaleja. V21634 
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 Etäopetuksen parhaat käytännöt huoltajien arvostuksissa 

Tutkimustehtävänä oli tunnistaa merkityksellisimpiä etäopetusjärjestelyitä 

analysoimalla huoltajien kuvauksia. Huoltajat olivat kokeneet järjestelyt kokonaan, 

osittain tai ei ollenkaan onnistuneina ja perustelivat huolellisesti, miksi ja miten asioita 

tulisi tehdä toisin. Tässä tutkimuksessa fenomenografinen kuvauskategoriasysteemi on 

järjestetty vertikaaliseen hierarkiaan palvelemaan tutkimuksen kehittämistehtävää.  

(ks. Niikko, 2003, s. 34–41; Huusko & Paloniemi, 2006, s. 168–169). 

Tutkimuskysymykseen 2 vastatessa huoltajien kokemusten näkökulmasta etsitään 

erityisesti opetuksenjärjestäjän ja opettajan vaikutuspiirissä olevia parhaita 

käytäntöjä. Liike-elämän termein tutkimus on hieman kuin eri yksiköiden vertailevaa 

laatuanalyysia eli benchmarkkausta. Osa tunnistetuista onnistumisen kokemuksista 

kuvauksissa on huoltajien oman osallisuuden, motivaation eli halun ja pystyvyyden eli 

kyvyn seurausta. Huoltajien kuvailujen mukaan onnistumiseen vaikutti myös lapsen, 

oppilaan, etäkoululaisen oma pystyvyys ja koululaistaitojen tai tekniikan osaamistaso. 

Huoltajien kokemukset parhaiden käytäntöjen suosituksen taustalla painottuvat 

vuorovaikutuksen prosesseihin oppimisen sekä hyvinvoinnin orientaatioin. Tässä 

luvussa on esitelty priorisointijärjestyksessä kuusi opettajan käytäntöä ja kolme 

opetuksenjärjestäjän käytäntöä.  

Lisäksi on esitelty kolme huoltajien mahdollisuuksiin liittyvää käytäntöä. Näistä kolmesta 

osasta muodostuu ”Parhaat käytännöt 6+3+3”. Tuloksena esitellyt parhaat käytännöt 

on johdettu luvun 5.1 kuvauskategoriatuloksista ja tässä vaiheessa lista on huoltajien 

kokemuksista kvantifioinnin ja tutkijan tulkinnan avulla järjestetty. 

Opettajan toiminta. Huoltajat arvostivat etäopetuksessa keväällä 2020:  

1. ryhmäkohtaisia tuokioita videoyhteydellä päivittäin, alakoululaisten usein vielä 
heikosta/kehittyvästä itseohjautuvuudesta johtuen jopa kokopäiväisesti (online), 
edellytettiin opetusta, erityisesti uusien asioiden selittämistä 

2. selkeää koulupäivän rakennetta, jota ilmennettiin lukujärjestystä noudattamalla 
tai päivittäisillä rutiineilla, perhetilanteen mukaan joustoa harkiten 

3. yksilöllistä yhteydenpitoa oppilaisiin, erityisesti palautetta oppimistehtävistä sekä 
yleistä kannustusta ja huolenpitoa 

4. monipuolisia tehtäviä, jotka liikuttivat lasta ruudun ääreltä myös ulos 

5. pari- sekä ryhmätöitä ja lasten vertaisvuorovaikutusta myös välituntisin 

6. opettajan saavutettavuutta huoltajille matalalla kynnyksellä, puhelimitse myös 



 

81 
 

Tärkeimmät käytännöt liittyvät siis vuorovaikutukseen. Jokaisen oppilaan yksilölliseen 

kohtaamiseen tai oppimisen tukeen opettaja ei ehkä voi venyä, vaikka siitä olisi etua.  

Itse annoin kiitosta ekaluokkalaiseni opettajalle siitä, että päivittäinen 
etäyhteys oli puolen luokan puoli tuntia kestänyt tapaaminen, jossa 
käytiin hieman kevyesti kuulumisia läpi, ja lisäksi tehtiin 1-2 pientä 

tehtävää lukemiseen, kirjoittamiseen tai matematiikkaan liittyen. Muut 
tehtävät tehtiin kotona itsenäisesti Google Driveen tulleiden ohjeiden 
mukaan. Tämä ei kuormittanut meitä liikaa, koska saimme järjestää 

päivän pääosin omien aikataulujemme mukaan. V 

Toiminnan kuvailun lisäksi arvostettuna pidettiin opettajien ammattitaidosta tai 

peruskoulun kontrolleista kuten johtamisesta johtuvaa nopeaa kykyä kehittää opetusta. 

Ensi- tai myöhempien kokemusten viisastamana tehtiin toisenlaisia, tarkoitustaan 

paremmin palvelevia pedagogisia tai teknisiä valintoja opetuksen järjestämisessä. Myös 

tilanne- ja oppilaskohtaisesti joustettiin. Toisin sanoen vanhempien kuvauksissa 

tyytyväisyys kohdentui sekä senhetkiseen tasoon että kyselyhetken tason vertailuun 

etäopetusjakson alun tason kanssa. Kehittymisestä kertovien kiittävien mainontojen 

lisäksi oli mainintoja tason staattisuudesta, eli että opetuksen puutteita ei oltu korjattu 

jakson edetessä. Negatiivisen kehityksen mainintoja etäopetuksen laadusta ei ollut. 

Opetuksenjärjestäjän tehtävät: Opettajan hallussa olevien toimenpiteiden lisäksi 

huoltajat peräänkuuluttivat seuraavia järjestelyitä kuvaten kokemiaan negatiivisia 

seurauksia, kun kyseinen tukitoiminto puuttui/koettiin heikkolaatuisena eli ns. 

laadunvarmistus ei toiminut:  

1. jos opettaja ei ole kykenevä online-etäopetukseen, tulee työnantajan  

ryhtyä toimenpiteisiin – laatustandardivaatimus, kontrolli, yhteistyö 

2. jos opettaja ei ole kykenevä käyttämään saatavilla olevia tai opetuksen-

järjestäjän valitsemia työkaluja, tulee työnantajan kouluttaa tai huolehtia 

teknisestä tuesta – opettajan osaaminen, koulutus, yhteistyö 

3. laiteriippumaton, helppokäyttöinen, ketterä ja luotettava tekniikka sekä  

eri oppiaineissa käyttöön yksi ja sama vuorovaikutusalusta – tekn.välineet 

Opetuksenjärjestäjällä olevin keinoin ja valtuuksin on pystyttävä takaamaan riittävä ja 

turvallinen etäopetus. Jollei se ole mahdollista, tulee oppilas kutsua lähiopetukseen.  
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Huoltajien näkökulma. Kolmanneksi esittelen huoltajien arvostuksia heidän oman 

vaikutuspiirinsä alueella. Kotien osallisuudesta ei voi tehdä vaatimuksia, joten tämän 

tutkimuksen tuloksena ei tehdä velvoittavaa esitystä huoltajan tehtävistä, vaikka 

vastausten, kuten myös aiemman tutkimuksen mukaan huoltajan osallisuudella on 

merkitystä etäopetusjakson onnistumisessa. Vaikka koulu ei voi tehdä oletuksia 

seuraaviin liittyen, ei niitä ole syytä jättää huomiotta. Huoltajan toiminnan ja kodin 

ilmapiirin keskeisyys etäopetusjaksolla voidaan monissa tapauksissa huomioida 

voimavarana ja parhaana käytäntönä, sillä huoltajien kokemusten perusteella voidaan 

todeta seuraavia: 

1. Rauhallinen ympäristö kotona parantaa oppimistuloksia ja hyvinvointia. 

2. Lisääntyneen ajan kotona mahdollistama lisääntynyt yhteinen ulkoilu, liikunta 

tai taiteenharrastus lisää oppilaan ja perheen hyvinvointia. 

3. Huoltajan kiinnostuneisuus koulutehtävistä voi nostaa lapsen 

opiskelumotivaatiota. Huoltajan ymmärrys lapsen osaamisesta lisääntyy. 

Johtopäätösten alaluvussa 6.2 Suosituksia etäopetuksen järjestäjille esitellään tässä 

esitellyistä aineistolähtöisistä kevään 2020 etäopetuksen arvostuksen tuloksista tutkijan 

pidemmälle viedyn tulkinnan avulla muodostetut, järjestetyt suositukset tulevaisuuden 

etäopetusjärjestelyistä. Johtopäätöksissä tämän tutkimuksen tuloksena yllä esitellyt 

parhaat käytännöt viedään siis ohjeistuksen tasolle tutkijan tulkinnalla. 
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6 Johtopäätökset 

Etäkoulussa opitaan ja voidaan hyvin, jos järjestelyt toimivat. Alakoululaisilla riittävän, tai 

edes auttavan itseohjautuvuuden merkitys korostuu. Täysin ilman itseohjautuvuutta ja 

vielä ilman aikuisen tukea jäävä etäkoululainen tulee ohjata lähiopetukseen. 

Lähiopetukseen ohjattavan oppilaan tunnistaminen ja huoltajan neuvonta ovat 

opetuksenjärjestäjän kriittisiä velvoitteita poikkeusolotilanteessa. Näitä velvoitteita ei tule 

jättää pelkästään opettajan vastuulle, vaikka opettajalla tilanteen arvioinnissa onkin 

merkittävä rooli.  

Keväällä 2020 helsinkiläiset huoltajat tekivät epätasa-arvoisia ratkaisuja lapsensa 

lähikoulussa pitämisessä tai sinne palauttamisessa. Osa huoltajista järjesteli työnsä jopa 

perheen taloudellisen tilanteen kustannuksella niin, että lapsen etäkoulunkäynnin 

tukeminen onnistui. Osa huoltajista arvioi, ettei etäkoulun tukeminen onnistu ja lähetti 

lapsensa lähiopetukseen voidakseen hoitaa työnsä rauhassa.  

Samoin opettajien keskinäisissä toimintatavoissa etäopetuksessa oli liian suuri vaihtelu. 

Osa ei järjestänyt alakouluikäisille videoyhteyttä eli katse- tai puhekontaktia opettajaan 

lainkaan, kun taas osa tuki luokkansa kotona etäilyä koko koulupäivän ajan. Opetusta, 

oppimisen ohjausta ja kannustusta välitettiin videokuvalla ja ääniyhteydellä. Virtuaalinen 

luokkahuone mahdollisti vertaisvuorovaikutuksen chatin ja kameroiden avulla ja 

etäkoululaisten kokemus yksinäisyydestä oli tällöin harvinaisempi.  

Suomalaista peruskoulua ohjaa vahva yhdenvertaisuusperiaate. Kun lähiopetukseen 

siirtymisen perusteet vaihtelevat radikaalisti riippuen huoltajan omasta ammatin 

arvostuksesta tai oman työn tärkeyden kokemuksesta, ei periaate toteudu.  

Toiseksi, kun opettaja välittää opetusta ja tukee hyvinvointia videoyhteydellä vaihtelulla 

”ei lainkaan – koko koulupäivä ja kaikkea siltä väliltä”, on selvää, ettei periaate toteudu 

siinäkään. Laatustandardin, minimivaatimuksen ja ohjeistuksen tarve on kiistämätön. 

Johtopäätös-luvussa kuvataan fenomenografisen tulosavaruuden paljastamaa 

suomalaisen peruskoulun nykytilaa niin kuin se etäopetuksen kautta huoltajien 

käsityksiin heijastuu. Rauha- ja hyvinvointi-koodien analyysia jatkettiin sulkeistamalla 

omat kokemukset ja ennakkokäsitykset. Fenomenografian syvimmälle tunkeutuva 

analyysi hyödynsi reduktiota ja paljasti huoltajien laajalti jakaman kokemuksen 

positiivisesta ajanjaksosta, joka peilaa tulkinnassa nykykoulun pahoinvointia. 
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Fenomenografian toisessa analyysivaiheessa rajatapaukset ja harvinaisetkin 

kokemukset (Niikko, 2003, s. 33–34) muodostuvat johtolangoiksi. Tässä Johtopäätökset-

luvussa edettiin harvinaistenkin tapausten tulkinnalla ja priorisoinnilla kyseisten 

ilmaisujen hyödyntämiseen. Vanhempainiltaa ehdottaneita vastauksia ei ollut muutamaa 

useampaa, mutta vanhempainillalla monen huoltajan ilmaisema tiedon tarve saataisiin 

tyydytettyä, joten yhden-kahden huoltajan ehdottama ratkaisu hoitaisi usean informantin 

kuvaileman ongelman. 

 Nykykoulun lähiopetuksen laatu jakson paljastamana 

Luokkahuoneen ovi aukesi etäopetusjakson ajaksi huoltajille sekä muille kotona oleville 

perheenjäsenille. Tilanahtaudesta johtuen pakotetut tai omasta halusta samassa tilassa 

olevat perheenjäsenet näkivät ja kuulivat, miten etäkoululaisen päivä sujui ja miten 

koulupäivän toimintaa ohjattiin. Jos videoyhteys mahdollisti etäkoulupäivän, sai 

sivustaseuraaja todistaa myös nykykoulun ”häiriköintiä” eli chatissa tai linjoilla huutelua 

tai muuta viestinnän kohinaa. 

Sivustaseuraaja todisti myös teknisiä haasteita: pätkiviä yhteyksiä, sovellusten ja 

käyttäjätunnusten kanssa rimpuilevia opettajia, joiden pedagogisista taidoista ei ollut 

hyötyä, kun tekniikka toiminnan välittäjänä ei toiminut suunnitellusti. Pahimmissa 

tapauksissa yhdistyneet toimimaton tekniikka sekä oppimisen tuen ja neuvonnan puute 

jättivät sekä lapsen että huoltajan yksin. 

Luottamusta kouluun ei ole enää lainkaan jakson seurauksena 
(V11084). 

Kokemuksissa, joissa etäopetus oli joustavaa, koulupäivän rutiineja sekä opettajan tukea 

tarvittaessa tarjoavaa ja kotona oli hyvä ympäristö opiskeluun, voi lapsi tai nuori 

paremmin kuin normaalioloissa ennen poikkeusjakson alkua. Tämän huomion teki yli 10 

% vastaajista, vaikka kyselylomakkeella ennen aineiston muodostavaa 

vapaakenttäkysymystä ei ollut mainintaa etäopetuksen hyvistä vaikutuksista tai 

kohentuneesta hyvinvoinnista.  

Koodi ’rauha’ syntyi spontaanisti jo aineiston ensimmäisellä lukukierroksella, koska kodin 

ja oppimisen rauhaa kuvailtiin mitä sykähdyttävimmillä tavoilla. Huoltajat kuvailivat 

samassa yhteydessä normaalioloja eli nykykoulun lähiopetuksen nykytilaa toisella lailla 

sykähdyttävin sanoin:  
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kiinnipitoja, häirintää, kiroilua, meteliä, väkivaltaa, rauhattomuutta, pelkoa, sosiaalisia 

paineita, melua ja kuormitusta – jotka nyt etäopetusjaksolla olivat kaikki poissa. 

Suuren, hälyisän luokkahuoneen sijaan (etäopetuksessa) 
 oli oma rauha ja helpompi keskittyä. V31882 

Normaaliolojen oppimisympäristön meluisuus ja kuormittavuus tulivat yllätyksenä 

ainakin joillekin vanhemmille. Opettajille ongelma on arkipäiväistynyt ja siihen haetaan 

epätoivoisesti laastariratkaisuja mm. kuulosuojaimista, vaikka opetuksen virkamiehistö 

koittaa hyssytellä ongelman vakavuutta (ks. HS, 18.10.2021). Meluisuudesta sekä 

kuormittavuudesta kärsivät niin oppilaat kuin opettajat. Opettajien huolestuttavasti 

kasvavan uupumuksen syyt saattoivat välittyä tarkkailemalla etäopetuksessa 

luokkaryhmän moninaisuutta. Opetussuunnitelman ja perusopetuksen toimintaa 

ohjaavien lakien vaatimukset opettajan toiminnalle ovat satalukuiset.  

Rasittavaa aikaa, mutta myös positiivisiakin puolia.  
Lapsi sanoi, että tykkää siitä, että opettaja ei ole kärttyinen eikä 

huuda. Eli siitä ei ole tarvinnut kärsiä nyt poikkeusoloissa. V29265 

Merkityksellistä tässä tutkimuksessa oli, että vaikka aineiston kokemukset olivat saman 

kaupungin koulujärjestelmän piirissä, erosi saman todellisuuden kokemusten lisäksi 

myös todellisuudet eli toteutuksen vaihtelut aina opettajan autonomiallaan valitsemien 

toimintatapojen mukaan. Saman koulualueen sisällä osa opettajista voi hyvin ja onnistuu 

työssään sekä luokkahuoneessa, että etäopetuksessa. Pikkuhiljaa luokkaan siirretyt, 

enemmän läsnä olevaa ja oppimisen tukea tarvitsevat ihmistaimet vievät opettajan 

huomion varastaen sen muilta ihmistaimilta, joiden kasvua ja kehitystä arvokas ja 

koulutettu kasvatusammattilainen haluaisi ja jota hänen myös tulisi vaalia.  

Tulisi suunnata tukea sosiaalitoimen kautta varhaisemmin sen sijaan 
että koulujen erityisosaamisresursseja lisätään (V13184).  

Yhtä kauan kuin perustoiminnan resursseja vähennetään, lähikouluja suljetaan ja 

suurkouluja rakennetaan, jatkuu tämä kehityssuunta. Kriisejä paikkaavat hankkeet ovat 

kuin laastareita avomurtumaan (ks. Lahtero & Laasonen, 2020, 209; Salminen, 2012). 

Lasten hyvinvointia poljetaan talousperustaisesti. Yli satavuotinen, saavutettava ja 
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yhdenvertainen koulujärjestelmä on vaarassa. Snellman kääntyilee haudassaan. 

Toisena koronavuonna 2021 suomalainen oppivelvollisuuslaki täytti 100 vuotta. 

Avautunut näkymä suomalaiseen peruskouluun yllätti monet huoltajat. Näkymän laajuus 

ja huoltajien yllättyneisyys yllättivät myös tämän pro gradu -tutkielman tekijän. Mediassa 

samaa on uutisoitu jo vuosia. Siihen lienee kuitenkin turtunut ja asianlaidasta on tullut 

normi. Tilanne ei enää uutismediassa ilman kohua tai poliittisesti. 

Tutkimuksen induktiivisen päättelyn mukaan helsinkiläisistä huoltajista kodin rauhan koki 

merkityksellisenä noin yksi kymmenestä vastanneesta. Huoltajien näkemysten mukaan 

kodin rauha olisi monelle lapselle parempi oppimisympäristö kuin nykykoulu. 

Kehityssuunta peruskouluinstituutiossamme kulkee kohti suurempia luokkia, suurempia 

luokkatiloja ja suurempia yhtenäiskouluja. Tämä ei lisää oppilaantuntemusta yli 

luokkaryhmien, eikä vähennä metelin määrää, joten tätä suuntausta olisi syytä kääntää 

rauhallisempiin oppimisympäristöihin: pienempään, kodinomaisempaan ja niin edelleen. 

Lapsi viihtyi etäkoulussa paljon paremmin kuin tavallisessa koulussa. 
Mielestäni koulun olisi syytä vakavasti pohtia tätä asiaa. V404 

Pienemmät ryhmä- ja koulukoot olisivat myös terveysturvallisuuden kannalta kestävämpi 

ratkaisu. Yhteiskunnan ja kouluinstituution kohtaamassa terveysturvallisuuden 

poikkeustilanteessa, tai mahdollisessa uudessa normaalissa, eristäytymisellä ja pienten 

ryhmien karanteeneilla voidaan hillitä tartuntatautien etenemisen vauhtia. Osa huoltajista 

on hyväksynyt massakoulutuksen kehityssuunnan tai koettavat ymmärtää nykytilaa.  

(… ) Jag förstår att det inte går att ta hänsyn till allas svårigheter 
 i en klass med nära 40 elever. (…) V19672 

Monet vastaajista kuitenkin kuvailevat omaa huoltaan, miten nykyresurssit ovat 

riittämättömät mm. kiusaamisen ehkäisyyn:  

Koulukiusaamista ei ole tarvinnut selvitellä etäkoulun aikana. Tämä 
on ollut erittäin positiivista etäkoulussa. Huolettaa koulujen resurssit 
kuinka tulevaisuudessa pystyvät ehkäisemään sitä kunnolla! V24721 
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Tyytyväisyys poikkeusoloihin oli vahvana vastauksissa, joissa huoltajat kuvailivat 

lastensa syystä tai toisesta päässeen tai jääneen lähiopetukseen ja näiden saaneen 

tukea oppimiseen ja rauhallisen oppimisympäristön. Ilmaisuissa kiitettiin pieniä 

ryhmäkokoja sekä opettajan yksilöllistä aikaa lapsen oppimisen tueksi. Ilmiö valottui 

myös kouluja johtaneille rehtoreille. Jopa 20–30 % rehtoreista kertoi oppimisen tuen 

toteutuneen paremmin tai huomattavasti paremmin lähiopetuksen pienryhmissä 

aiempaan normaaliin verrattuna (Ahtiainen ym., 2020, s. 8).  

Opettajien uupuminen saattoi näyttäytyä kyynisyytenä, jonka myös Salmela-Aro ym. 

(2021) mainitsee yhtenä uupumuksen merkkinä riittämättömyyden tunteen ja 

uupumusasteisen väsymyksen lisäksi. Opetuksenjärjestäjän tärkeänä tehtävä on tukea 

opettajien hyvinvointia, ennaltaehkäistä uupumista järjestämällä tuki sekä opettajien 

toiminnalle että oppilaille ja perheille: 

Opettajan kuormittuminen haittasi yhteistyötä.  
Lapsi alkoi epäilemään itseään opettajan väsymisen seurauksena. 

Opettaja ei suoriutunut verkkopedagogiikasta. V25934 

Opettajien tukeminen etäopetuksen järjestämisessä voitaisiin ratkaista  

yhteisopettajuudella, jolloin sisältöjen suunnittelun, ratkaisujen julkaisemisen tai online-

tuntien opetuspuheen työnjaolla osaamispohjaisesti voitaisiin tasata tilannetta. 

Kuulumisten tai läksyjen tarkastamisen kysely online-yhteydellä eivät vaadi paljon 

teknisiä taitoja: 

Mielestäni lapseni sujuvan koulunkäynnin taustalla on hänen 
opettajiensa (2 opettajaa piti yhdessä kahdelle kolmannelle luokalle 

etäkoulun) luoma hyvin selkeä ja toimiva päiväjärjestys, joka 
mahdollisti lapsen itseohjautuvan ja itsenäisen opiskelun tietyn 

päivittäisen aikarajan sisällä. Lisäksi joka päivälle oli jätetty tilaa sille 
yhteiselle kohtaamisen hetkelle, kun vain kysytään vähän kuulumisia. 

V19775 

Luokkahuoneessa tai omassa kodissaan oleva yhteisopettaja, jonka taidot eivät yllä 

teknisten oppimisratkaisujen rakentamiseen, voi myös panostaa oppilaiden 

osallistumisen havainnointiin ja pitää kirjaa esim. chattiin osallistumisesta tai vastata 

kahdenkeskisistä tukihetkistä. Toisaalta työmäärän tasaisuutta ja vahvuuksien tai 

mielenkiinnon kohteisiin suuntaavaa tekemisen jakoa joudutaan etäopetuskontekstissa 
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hakemaan aivan samoin perustein ja haastein kuin fyysisessäkin 

luokkahuonekontekstissa.  

Vanhemmat kuvasivat eritasoisesti ja eritasoisia koulun toimenpiteitä ja niiden 

välittymistä koteihin. Virkamiesten ohjaus, standardiohjaus, vaatimukset, rehtorien 

johtamistoimenpiteet koulussa ja viestintä koteihin olivat ilmausten ytimessä. Niiden 

toteutukset vaihtelivat. Suositukset viranhaltijoille on sisällytetty seuraavaan tutkimuksen 

tuloksista johdettuun suositukseen etäopetuksen järjestämisestä.  

 Suosituksia etäopetuksen järjestäjille 

Tulokset-luvussa 5 esiteltiin vastaukset tutkimuskysymykseen 1: ”Mitä oleellista ja 

näkyvää aineisto kertoi huoltajien kokemasta etäopetusjaksosta ja lapsensa oppimisesta 

sen aikana?” Vastaukset annettiin kuvauskategoriasysteemin avulla. 

Tutkimuskysymykseen 1 vastaamista täydensi tämän Johtopäätökset-luvun alkuosa 6.1 

kuvaten yllättäviäkin näkymiä avautuneesta luokkahuoneesta kotona etäileville. 

Tässä luvussa tiivistetään lopulta suositukset etäopetuksen järjestämiseksi. Suositukset 

esitellään vertikaalisen kategoriasysteemin muodossa eli tärkeysjärjestyksessä. 

Horisontaalista systeemiä edustaa kolmen eri toimijan huomioiminen suosituksissa. 

Vaikka tässä tutkimuksessa voidaan osoittaa kehitysehdotuksia ja 

toimenpidesuosituksia vain opettajalle ja opetuksenjärjestäjälle, sisällytetään 

johtopäätöksiin myös suosituksia kodin ja koulun väliseen viestintään niin koulun kuin 

huoltajankin pohdittavaksi. 

Moni seikka on merkityksellinen niin etä- kuin lähiopetuksessakin. Opettajan on 

suunniteltava vuorovaikutuksen tavat, kuten ”hihastavetäminen”, palautteen antaminen 

ja tehtävien tarkistaminen etäopetuskontekstiinkin. Etäopiskelu vaatii oppilaalta osittain 

vahvasti toisenlaisia taitoja kuin lähiopetus (vrt. Carneiro ym., 2010), joten ilman 

suunnittelua etäopetukseen joutuminen koitui alakoululaisille kohtaloksi.  

Hyvä ohjeistus on selkeä, riittävän nopealukuinen ja sisältää linkit lisätiedon ja tuen 

äärelle. Nämä kriteerit pätevät sekä etäopetuksen oppilaan ohjeistukseen, huoltajan 

ohjeistukseen, että opettajan ohjeeseen parhaan mahdollisen etäopetuskäytännön 

rakentamiseksi tai arvioimiseksi. 

Tulosten ja tulkinnan perusteella uskallan suosituksinani todeta, että rakentaakseen 

opettajana oman etäopetuksen luokkahuoneensa tulee opettajan huomioida 

ensisijaisesti omat vahvuutensa, resurssinsa sekä käytettävissään olevat yhteydet 
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oppilaisiin. Luokanopettajan autonomian valtuuttamana erilaisia ”parhaita käytäntöjä” 

etäopetuksen järjestämiseen on satoja!  

Seuraavassa esitellään ohje suosituksena etäopetusta perustavalle opettajalle. 

Opettajan toiminta 

1. Päivittäinen tuki ja arviointi, oppimiselle ja hyvinvoinnille, sis. kannustus, 

palaute tehtävistä ja läsnäolon kontrolli – (video)puhelut väh.1t /pv tai chat 

2. Joustava systeemi – lukujärjestys tai muu 

3. Yhteydenpito koteihin – vanhempainilta, neuvonta 

4. Ohjeistus oppilaalle, oppilaan tasoisesti ja oppilaan saataville, sis. opetus 

5. Erilaisia tehtäviä ja toimintoja (sis.vertaistyöt), etäkoulupäivän ajaksi 

6. + Arvioi ja kehitä omaa toimintaa, pyydä tukea esihenkilöltä ja kollegoilta! 

Työn suunnittelussa opettajan tulee soveltaa yllä mainittuja (top6) suosituksia 

optimoimalla itselle parhaiten sopiva 1) online-opetuksen määrä ja 2) etäopetukseen 

sovellettu lukujärjestys tai rutiinit etäkoululaisten päivään 3) oman teknisen, pedagogisen 

ja sisältöosaamisen, 4) ryhmänohjaustyylin, 5) ryhmäntuntemuksen, 6) käytettävissä 

olevien välineiden ja 7) muiden koulun tukiresurssien puitteissa siten kuin parhaaksi 

näkee. Opettaa voi online-tuokiossa, mutta jos resurssien vuoksi opetuksesta on 

nipistettävä, on varmistettava huoltajien arvostuksissa välttämätön video- tai 

puheyhteydellinen vuorovaikutus vähintään hyvinvoinnin orientaatiossa. 

Vanhempainillan järjestäminen on myös vahvana suosituksena. 

Vaikka monimuotoiset ja -menetelmäiset tehtävät ovat tavoitteena ja osana parhaita 

käytäntöjä, tulee tämä ”rikastaminen” vasta perusasioiden jälkeen. Ensin tulee luoda 

rutiinit vuorovaikutukselle, tuelle ja palautteelle, aikataulut tekemiselle ja varmistaa, että 

yhteys koteihin toimii. 

Etäopettamisen prosesseja suunnitellessa opettajan tulisi kohdentaa tuki ja 

saavutettavuus merkityksellisimpään vaiheeseen oppimista (ks. Koskinen ym., 2018). 

Opettaja voi esimerkiksi säästää omia resurssejaan ulkoistamalla uuden asian esittelyn 

näyttämällä jonkun toisen tahon tuottaman Youtube-videon ja käyttämällä oman aikansa 

ryhmän keskusteluttamiseen johdannon jälkeen tai soveltamistehtävien tukemiseen.  

Keskusteluttamisessa voidaan osallistaa oppilaita tehokkaammin jakamalla luokka 

etäpienryhmiin, joissa opettaja voi vierailla tukemassa ja kontrolloimassa toimintaa. 

Vertaisoppimisen ja pienryhmien työtapa edellyttää oppilailta harjaantuneisuutta myös 

etänä: rohkeutta osallistua ja kantaa ryhmätyövastuu. 
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Kannustavat ja oppilaan oppimista ja kehitystä myönteisesti kuvaavat viestit 
ovat tärkeitä. Säännöllisen palautteen avulla huoltaja voi osaltaan tukea 
lapsensa tavoitteellista oppimista ja koulunkäyntiä. (OPS2014, 2016, s. 36.) 

Seuraavat tarkentavat kuvaukset ovat yksi esimerkki ”sadasta tavasta” toimia: 

Systeemi Maanantaina klo 9 lähetetään oppilaiden Wilmaan viikon karkea lukujärjestys. 

Klo 9:30 alkavassa videopuhelu-aamunavauksessa näytetään ja ohjeistetaan päivän 

ohjelma, joka löytyy oppilailla myös tiedostonhallinta-alustan kautta tehtävälistoineen. 

Klo 9:30 aamunavaukseen ovat tervetulleita osallistumaan myös vanhemmat. Online-

opetusta matematiikassa olisi klo 10-10:20 sekä äidinkielessä 11-11:20 sekä 

ympäristöopissa 12-12:20, joiden jälkeen noin 10 minuutin tukiaika tarvittaessa. 

Opetustuokiot striimataan eli ne ovat katsottavissa rajoitetun ajan. Klo 17 on opettajan 

iltapäivälive, jonne vanhemmat voivat osallistua kysymyksineen ja ajatuksineen. 

(…) Opettajat pitivät riittävästi Teams palavereita,  
ohjasivat lasta ja tarkastivat läksyt ajallaan. V19183 

Tehtäviä tehdään sähköiseksi tiedostoksi, kirjaan ja vihkoon, kuvataan kännykällä tai 

selitetään äänitiedostoon ryhmälle/parille online-yhteydellä. Kirjan kappale annetaan 

luettavaksi metsässä, lemmikkieläimelle tai puhelimessa vuorotellen luokkakaverille. 

Systemaattiseksi työtavaksi voidaan ottaa ajatuskarttojen piirtäminen joka aiheesta tai 

asiaa soveltavien valokuvien ottaminen ja raportointi virke per kuva. Soveltavien 

työtapojen käyttöä tukee ohjaaja tai erityisopettaja. 

Muita huomioita. Etäkoulupäivän struktuuri on annettu koululta. Se voi olla 

oppituntimuotoinen lukujärjestys, joka sisältää online-päivänavauksia, -opetustuokioita 

tai oppitunteja opettajan pedagogisista valinnoista, taitotasosta ja käytettävissä olevista 

välineistä riippuen. Minimivaatimuksena videokuvayhteyden kera tapahtuvalle online-

yhteydelle ja vuorovaikutukselle on yksi tunti päivässä, esim. yhteisopettajan avulla. 

Alakoululaisille sopiva taso voisi olla kaksi tai kolme oppitunnin aloitusta sekä 

ryhmäkohtaisesti yksi kuulumis- ja kysymishetki. (liite 5. aineistolähtöisiä vinkkejä) 

Aineistossa kuvataan toivetta ja vaatimusta online-yhteyden määrästä ja määrän 

lisäämisestä jopa kokopäiväiseksi. Huoltajat, jotka ovat kuvanneet ”naapurin Riitta-

Petterillä” olleen koko päivän etäyhteys opettajaan, ovat toivoneet kokopäiväisyyttä, 

vaikka ”Riitta-Petterin” vanhemmat ovat saattaneet kokea kokopäiväisen yhteyden liian 

sitovaksi ja raskaaksi esimerkiksi ruutuajan kuormittavuuden tai jaettujen laitteiden 

vuorottelun tilanteessa. Huoltajien näkemyksissä ihannoitiin laajasti online-opetusta. 
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Järjestelmä on hyvä luoda joustavaksi niin, että ne oppilaat, joiden osallistuminen 

esimerkiksi perheen yhteiskäyttölaitteiden vuoksi on haastavaa, voivat osallistua online-

tuokioihin perheen päivän tilanteen mukaan tai huoltajat saavat neuvontaa lisälaitteiden 

järjestämiseksi tai koulu järjestää lisälaitteet. Alakouluikäisen oppilaan voidaan kuitenkin 

nähdä hyötyvän ja tarvitsevan vähintään yhden, mieluiten useamman oppitunnin online-

läsnäolevaa aikuista, sekä nimenomaan oman opettajan huolenpitoa ja kontrollia. Mikäli 

osallistuminen onlineen osoittautuu haastavaksi kodin oloissa, tulisi tämän olla herkästi 

peruste lähiopetukseen siirtymiselle.  

Online-pidettävät tuokiot sekä viikko-ohjelma ovat sekä huoltajien että lapsen saatavilla. 

Etäkoulua ei voida toteuttaa pelkästään viikoittaisia tehtävälistoja huoltajalle 

sähköpostitse lähettämällä. 

Lukujärjestyksen visualisointi ja tehtävät listattuna  
yhteen paikkaan auttaisivat paljon. V36070 

(…) ohjeet ja tehtävät ovat sopivan tasoisia eli oppilas kykenee 
työskentelemään mahdollisimman oma-aloitteisesti: ohjeet tulisivat 
selkeästi suoraan oppilaalle, olisivat oppilaan ymmärrettävissä sen 

sijaan, että ne ovat kirjoitettu ikään kuin huoltajalle ja huoltajan täytyy 
selittää joka tehtävä lapselle. Ja että opettajat 

kommentoisivat/antaisivat palautetta ainakin osasta oppilaan töistä 
suoraan oppilaalle, että oppilaalle kun tulisi kokemus, että opettaja 

seuraa edistymistä. V29281 

Opettaja muotoilee etäopetusjaksolle päivätoiminnan rakenteen lukuvuosisuunnitelman 

perusteella. Lisäkouluttautuminen online-tuokioiden fasilitointiin tai yhteisopettajan 

kanssa toimiminen voivat poistaa etäoppituntien järjestämisen esteitä. Oleellista on, että 

luokanopettaja itse on yhteydessä omiin oppilaisiinsa, joiden oppilaan- sekä 

osaamisentuntemus on juuri hänellä vahvinta. Yhteydenpidon toimintoina opettamisen 

tai ainakin ohjeistamisen lisäksi ovat palautteenanto tehtävistä sekä hyvinvoinnin 

seuranta. 

Jokaiselle oppilaalle on saatavilla oppimisen tukea, esim.:  

• opetustuokioiden jälkeen kysymismahdollisuus  

joko mikrofonin tai chatin kautta 

• nopeasti tehtävät tekeville ylöspäin eriyttävää tekemistä 

• tehtävien kevennys, ellei ohjaajan tai erityisopettajan tukea ole saatavilla  
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Mielestäni lapsi oppi enemmän etäkoulussa  
kun tehtävät sai tehdä omaan tahtiin. Luulen että hän käytti 

koulutehtäviin enemmän aikaa kuin koulussa. V26982 

Tärkeää on oman luokanopettajan tavoitettavuus ja läsnäolo hyvinvoinnin orientaatiossa 

tehtäviin liittyvän neuvonnan eli oppimisen orientaation lisäksi.  

(…) Opettajat ovat olleet uskomattoman  
hienosti läsnä lapsille myös tunneilla (25 lapsen classroom ) 
ja oppilaani on tullut kuulluksi. Äidin kysymyksiin on vastattu  

wilmassa, lapsilla on ollut omat kanavansa. (…) V26061 

Hyvinvoinnin orientaatiossa ryhmän kanssa voidaan jutustella kuulumiset. Mikä 

edellisenä koulupäivänä onnistui koulutehtävissä, ovatko oppilaat olleet tyytyväisiä 

omaan työskentelyyn, ketkä haluavat varata kahdenkeskisen keskusteluajan opettajan 

kanssa tai muuta sellaista. Hyvinvoinnin orientaation vuorovaikutuksen laiminlyönti 

vaikuttaa myös oppimisen orientaation vuorovaikutukseen. 

(…) antaen oppilaille tehtävien lisäksi kannustavaa palautetta  
WhatsApissa ja videotapaamisissa. V7483 

Läsnäolo ja fyysinen vuorovaikutus ovat tärkeitä elementtejä myös nykykoulussa. Lapset 

viettävät päivänsä koulussa aikuisten ja vertaisten seurassa. Vastauksissa yksinäisyys 

ja itseohjautuvuuden puute ovat seurausta tämän kasvuympäristön poisviemisestä.  

Koulu ei ole pelkkää oppimista. Etäopetuksessa keskityttiin lähinnä oppimiseen, jolloin 

kasvatuksen tai yhdessäolon vuorovaikutukseen ei kiinnitetty huomiota. 

Yhteisöllisyyteen ja toimintatapojen sääntöjen luomiseen tulisi kiinnittää huomiota aivan 

kuten luokkahuoneopetuksessa. Samoin opettajalla tulee olla välineet oppilaiden 

toiminnan kontrollointiin. 

Opettajat pitivät meet-palavereja lasten kanssa pienryhmissä joka 
päivä. Lapsen oli välillä vaikeaa keskittyä kuuntelemaan opettajia. 
Kerran vaikka lapsi oli läsnä meetissä, hän jätti tekemättä sanelun, 

jonka opettaja saneli meetin aikana.  
Kysyin itseltäni, olisiko minun pitänyt olla myös valvomassa hänen 
meet-palaveria vai onko se kuitenkin opettajan vastuulla tarkistaa, 

kirjoittaako lapsi sanelua vai ei. V1797 
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Arvioinnin osalta sähköisten tiedostojen tarkistamisen hoitaa opettaja. Kirjatehtävien 

tarkistamisen voi hoitaa yhteisesti online tai opettajan julkaiseman tarkistusvideon 

kautta. Myös arvioinnissa on hyvä toimeenpanna vertaistyöskentelytapoja. 

Vertaisarviointiin harjaantuminen vaatii kuitenkin ohjausta ja aikaa. 

Opettajat ovat hoitaneet työnsä esimerkillisesti:  
monipuolisia koulutehtäviä, digiopetusta online ja  

kokeita, joissa tietoa on sovellettu. V30856 

Opettajan arviointia tukevia sähköisiä työkaluja lienee olemassa, mutta niiden 

kehittäminen tarkoituksenmukaisemmiksi eli nopeakäyttöisemmiksi ja eri tekemisen 

tavat sisällyttäviksi olisi suotavaa. Ohjaajan tai erityisopettajan online-yhteyttä voidaan 

hyödyntää, jos oppilaan itseohjautuvuus ei riitä vastuunottoon tehtävien tekemisestä ja 

tarkistamisesta. Aineistolähtöisiä vinkkejä opettajille voi lukea lisäksi tämän pro gradu  

-tutkielman liitteestä 5. 

Opetuksenjärjestäjän toiminta  

Opetuksenjärjestäjänä nähdään näissä suosituksissa opettajan esihenkilö eli rehtori 

sekä kunnan tai kaupungin opetustoimialan vastaava virkahenkilöstö. Opettajan 

autonomiaa tulee kunnioittaa ja toisaalta virkavelvollisuuden täyttämistä ohjataan 

normein ja esihenkilöstön tulee johtaa pedagogisesti (ks. Orell & Pihlaja, 2021; Korva 

ym. 2021). 

(…) Sain lapsen luokanopettajasta "rivien välistä" kuvan, että hän piti 
etäopiskelua tosi huonona ja reaaliaikaisia (päivittäin toteutettavia) 

Teams-palavereja ylhäältä saneltuna pakkona. (…) V25767 

Opetuksen järjestäjän tulee kehittää ripeästi yhtenäisiä, käytettävyydeltään ja 

saatavuudeltaan selkeitä ja luotettavia etäopetuksen oppimisympäristöjä:  

Wilma uusiksi, ja työkalut kuntoon.  
Opettajan lähettämien linkkien ja ohjelmien pitäisi toimia ilman 20 

vuoden IT-alan kokemusta ja omia laitteita! Minullakin on ollut  
vaikeuksia tiedostomuotojen ja linkkien ja palveluiden kanssa, en  
ymmärrä miten normaali-ihmiset olisi pärjänneet tässä. V26473 
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Opetuksenjärjestäjän roolina opettajan tukena on mahdollistaa opettajan työ sekä 

valmentaa opettajaa työssään. Toiseksi opetuksenjärjestäjällä on budjetoinnin ja 

hankintapäätösten rooli, joka määrää vahvasti etäopetuksen teknisia resursseja.  

1. Jos opettaja ei ole kykenevä online-etäopetukseen, tulee työnantajan  

ryhtyä toimenpiteisiin. 

2. Jos opettaja ei ole kykenevä käyttämään saatavilla olevia tai 

opetuksenjärjestäjän valitsemia työkaluja, tulee työnantajan kouluttaa tai 

huolehtia teknisestä tuesta (vrt. Lahtero & Laasonen, 2020, s. 209). 

3. Tekniikan on oltava pedagogisesti perusteltua, laiteriippumatonta, 

helppokäyttöistä ja luotettavaa. Eri oppiaineissa on käytettävä yhtä, yhteistä 

vuorovaikutusalustaa. 

Opeille toivoisin silti lisää tietotekniikkaosaamista. Olisi heille itselleen 
stressittömämpää, kun osaaminen olisi varmemmalla tasolla.  

Lisäksi heikommassa asemassa olevien lasten puolesta on varmasti 
syytä tehdä erillisiä varautumiskeinoja jatkossa. V12797 

Koulua johtavan rehtorin tulee varmistaa opettajien yhteydenpidon huoltajiin riittävyys 

(ks. myös Ahtiainen ym., 2020, s. 13). Opetuksenjärjestäjällä olevin keinoin ja valtuuksin 

on pystyttävä takaamaan riittävä ja turvallinen etäopetus. Jollei se ole mahdollista, 

tulee oppilas kutsua lähiopetukseen.  

 Huoltajan toiminta koti-koulu-yhteistyön osapuolena 

Huoltajalla on oikeus kodin ja koulun yhteistyön kautta vaikuttaa koulun toiminnan 

kehittämiseen. Koulun tulee kuulla huoltajaa oppilaan hyvinvoinnin parhaana 

asiantuntijana. Parhaimmillaan etäopetus tuki koko perheen hyvinvoinnin sekä oppilaan 

oppimisen suotuisaa kehitystä. 

Oppilaan itseohjautuvuuden alhainen tai kehittyvä taso saattoi vahvistua 

etäopetusjakson aikana joko opettajan tai huoltajan toiminnanohjaustuen avulla. Jos 

perheen taloudellinen ja henkinen voimavaratilanne mahdollistavat, kannattaa lapsen 

koulunkäyntiin etäopetusjaksolla suhtautua kiinnostuneesti sekä kannustavasti. 

Huoltajat kuvailivat hyvää kokemusta aineistossa myös esimerkein, joista 

inspiroituneena on johdettu seuraavat ajatukset huoltajan roolista etäopetuksessa. 

1. Ole kiinnostunut lapsen tehtävistä ja koulunkäynnistä. Esimerkki ruokkii 

myös lapsen uteliaisuutta opiskeltavia aiheita kohtaan.  
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2. Anna esimerkkiä myös kärsivällisyydestä. Lasten kärsivällisyys on katoava 

luonnonvara, mutta sitä voi harjoitella. 

3. Kannusta lasta huolellisuuteen. Kiinnitä huomiota, jos lapsi tekee tehtävät 

nopeasti. Silloin voisi olla tarpeen lisätä haasteita joko omatoimisesti tai 

opettajaan yhteyttä ottamalla. 

4. Arvioi lapsen itseohjautuvuuden kokemuksen tunnetilaa. Kun lapsesi nauttii 

opiskelusta ja oppimisesta, iloitse lapsen kanssa.  

Jos lapsella on vaikeuksia tehtävien tai toiminnanohjauksen kanssa,  

a. Pohdi asiaa toisten huoltajien kanssa esimerkiksi 

vanhempaintoimikunnan ryhmässä. Kannusta ja saa kannustusta 

lapsesi luokkakaverien vanhemmilta.  

b. Yhteydenotto opettajaan varhaisessa vaiheessa kannattaa myös. 

Tehtäviä voidaan helpottaa tai opettaja voi järjestää online-tukea 

koululaiselle.  

c. Lapsen tehtäviä ei kannata tehdä itse eikä lasta ohjata liikaa 

tehtävistä suoriutumisessa. Tällöin opettaja ja koulu eivät saa tietoa, 

että tehtävät eivät ole sopivalla tasolla lapsen osaamiseen ja 

koulunkäyntitaitoihin nähden. Tällöin koulun tulee järjestää tukea 

koulunkäyntiin tai ohjata lapsi lähiopetukseen. 

5. Jos koet, ettei opettajalta saa lapsen koulunkäyntiin tarvitsemaa tukea ja 

opetusta, voit keskustella ensin varovaisesti asiasta lapsen luokkatovereiden 

huoltajien kanssa ja olla sen jälkeen rohkeasti yhteydessä opettajaan sekä 

rehtoriin. Muista, että opettajakin on ihminen. Kaikki opettajat kokevat lasten 

hyvinvoinnin tärkeimmäksi prioriteetikseen ammatillisesti ja jos 

suoriutuminen on heikkoa, kertoo se ainoastaan opettajan tuen tarpeesta. 

Opettajan tukemisesta hyötyvät sinun lapsesi, koko ryhmä ja lopulta myös 

opettaja itse. Opetuksenjärjestäjän vastuulla on järjestää opettajan työlle 

ohjaus, jos digipedagogiset taidot tai muu pystyvyys on heikentynyt eri syistä 

johtuen. 

Mitä liikkuu huoltajan mielessä, kun puhutaan kodin roolista etäopetuksen 

onnistumisessa tai koulun vastuusta etäopettamisesta tai etäoppilaiden 

yhdenvertaisuudesta (vrt. Metsämuuronen, 2001, s. 23). Osa ajatteli etäopetusta 

pakkolomana töistä, jotta lapsen koulunkäynnistä tulee yhtään mitään. Osa lähetti sen 

enempää murehtimatta lapset lähiopetukseen, koska oli pakko pystyä keskittymään 

omiin töihin. Suuri hiljainen joukko myös tunnollisesti yritti ohjata ja opastaa lastaan 

kertolaskussa, ihmisen biologiassa tai kirjallisuuden runotehtävissä, kuka missäkin. 
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Oli mukava seurata lapsen oppimista ja oli hyvä huomata myös 
haastepaikat. Nyt sai kurottua kiinni sellaista, mitä ehkä opettajakaan 

ei ollut huomannut. Olisi ollut myös hyvä jos tässä turtkimuksessa 
olisi ollut joku kysymys positiivisista vaikutuksista. V26227 

Käsitykset odotuksesta huoltajan tekemistä kohtaan vaihtelivat voimakkaasti. Käsitykset 

huoltajan velvollisuudesta ja koulun velvollisuudesta vaihtelivat. Vaihtelun hillitsemiseksi 

koulun tulee määritellä lähiopetukseen siirtymisen kriteerit tai pyrkiä vähintään 

viestimään huoltajille neuvonnasta koulunkäynnin sujumiseen liittyvissä kysymyksissä. 

Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo eivät toteutuneet. Ja toisaalta perhekohtaisesti erilaiset 

päätökset voivat opetussuunnitelman arvopohjaan peilaten olla yhtä oikeita.  

Kokonaisuutena etäopetustoiminnan kehittämisessä olisi järkevää osallistaa vanhempia 

avaamalla matalan kynnyksen palautekanavia aina tilanteen muuttuessa tai uuden 

toimintatavan startissa. Tosin usein opettajilla oli kaksoisrooli myös vanhempana, ja 

näillä yksilöillä oli etulyöntiasema muokata omaa toimintatapaa oman 

asiakaskokemuksen valaisemana. Vaikka huoltajia ei voi velvoittaa tiettyyn osallisuuden 

tasoon, voi aktiivisia huoltajia osallistamalla saada arvokasta tietoa oman työn arvioinnin 

tueksi.  

. 



 

97 
 

7 Luotettavuus 

Tässä tutkimuksessa tärkeimmät luotettavuuden näkökulmat ovat  

1) tutkimusasetelman luotettavuus sekä 2) tutkimusprosessin luotettavuus. Ensin 

mainittu arvioi fenomenografisen lähestymistavan pätevyyttä sekä kyseisenkaltaisen 

aineiston soveltuvuutta tiedonmuodostuksessa etäopetuksen parhaista käytännöistä 

(ks. mm. Hirsjärvi ym., 2014, s. 213). Prosessin luotettavuusarviointi tehdään 

tarkastelemalla, onko analyysiprosessi kuvattu johdonmukaisesti ja katkeamattomasti 

siten, että esitettyihin tuloksiin pääseminen on tämän raportin lukijan seurattavissa. 

Lisäksi voitaisiin arvioida esimerkiksi primääriaineiston luotettavuutta, mutta koska 

siihen ei tässä tutkimuksessa voitu vaikuttaa, on sen tarkastelu jätetty tämän luvun 

loppuun. 

Laadullisessa tutkimuksessa luotettavuutta voidaan mittarin validiuden tai analyysin 

reliaabeliuden sijaan – tai tässä tapauksessa niiden lisäksi – tarkastella raportin 

kuvauksen tarkkuuden perusteella. Raportti sisältää aineiston tuottamisen olosuhteista 

sen, mitä tutkijan saatavissa oli: kyselyn täyttöön käytettävissä oleva aika, kyselylinkin 

jakelutapa sekä tutkijan oma arvio kyselystä. Raportin runsas sitaattimäärä eli autenttiset 

otteet kuvauksista on perusteltavissa arkikielen yhteyden säilyttämisen pyrkimyksen 

merkityksellisyydestä fenomenografiassa tutkimusmenetelmänä. Runsailla sitaateilla 

pyritään myös parempaan luotettavuuteen – kukin sitaatti esittelee kyseessä olevan 

teeman henkeä autenttisuuden säilyttäen ja toisaalta perustelee tutkijan tulkintaa. (ks. 

Hirsjärvi ym., 2014, s. 232–233; Moilanen & Räihä, 2015, s. 69-; Niikko, 2003, s. 39.) 

Esimerkin tasolta edetään tulkinnan tasolle, vaikka tulkinta on aina epävarmaa (Niikko, 

2015, s. 96) ja pro gradu -tutkielmissa vähintään ongelmallista (Moilanen & Räyhä, 2015, 

s. 69). 

Validiutta voidaan tarkastella ennustevalidiuden, tutkimusasetelmavalidiuden ja 

rakennevalidiuden näkökulmista (Hirsjärvi ym., 2014, s. 232) eli ennustavatko tulokset 

jollain tasolla tulevien etäopetustilanteiden kokemuksia ja onnistumisia? Onko 526 

avovastauksen koodaaminen Simonsonin inspiroimiin osittain päällekkäisiin ja 

sisäkkäisiin kategorioihin ja niistä hyvin subjektiivisesti rakennettu tulosavaruus lainkaan 

validi konstruktio vastaamaan tutkimuskysymyksiin? 

Tutkimusasetelman luotettavuus. Koska aineisto on sekundäärinen eli toiseen 

tutkimusongelmaan kerätty, ja tutkimuslomakkeessa avokysymystä edeltää runsas 

määrä vastaajaa tiettyihin ajatuksiin ohjaavia monivalintakysymyksiä, voidaan myös olla 

montaa mieltä siitä, tavoittaako tutkija tulkinnassaan lainkaan sitä, mitä puhuja tarkoittaa 
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(ks. Kakkori & Huttunen, 2010, s. 5) vai onko aiempi kyselylomakkeen kysymyspatteristo 

ohjannut vastaajien ideoita, ilmaisuja ja niiden eri aste-eroja. 

Reliabiliteettia vahvisti seikka, ettei aineiston tuottaneen kyselyn valmistelussa ja 

tutkimusongelmien operationalisoinnissa tavoiteltu juuri parhaiden käytäntöjen 

näkökulmaa. Aineisto oli riippumaton pro gradu -tutkielman tekijän oletuksista tai 

tutkimuskysymysten operationalisoinnista. Kysymyksellä ei suoraan mitattu sitä, mitä 

haluttiin tutkia, mutta aineisto tuotti oivan mahdollisuuden sisällönanalyysiin. 

Hienoa, että etäopetuksen sujumisesta on laadittu kysely.  
Toivon, että tuloksia avataan avoimesti ja tehdään näkyväksi 

kehittämiskohteet etäopetuksen osalta. V25693 

Tutkimuksen luotettavuutta parantaa sen aineiston koko (N=526). Toisaalta aineiston 

suuri koko myös heikentää laadullisen tulkinnan reliaabeliutta, koska muistinvarainen 

koodien määrittely muuttui koodausta tehdessä, vaikka systemaattisuuteen pyrittiin. 

Aineistonkäsittelyn systemaattisuutta toteutettiin lähestymistavan mukaisesti alustavat 

koodit aineiston ideoista muodostamalla. Tämä parantaa tuloksen validiteettia, vaikka 

reliabiliteetti kärsii käytettäessä analyysin edetessä muotoutuvaa koodistoa. 

Vapaakenttäkysymyksen vastausten kykyä kuvata ja fenomenografisen tutkimusotteen 

kykyä tulkita vastauksia tutkimusongelmaan voidaan sanoa hyviksi tai heikoiksi 

näkökulmasta riippuen. Fenomenografialla analyysimenetelmänä voidaan paikata sitä, 

mikä on sekundääriaineiston mittarin heikkoutta. Tutkimuksessa ei ole ensimmäisenä 

pyrkimyksenä kuvata itse ilmiötä vaan tavoittaa kategorioittain erilaisia näkemyksiä 

ilmiön kokemisesta, kokemisen variaatioita sekä keskinäisiä suhteita (Huusko & 

Paloniemi, 2006, s. 164; Kakkori & Huttunen, 2010, s. 8–9; Niikko, 2003, s. 25 & 30–41; 

Metsämuuronen, 2001, s. 22–24). Ilmiön kokemisen variaatioiden pitävyyttä sekä niiden 

keskinäisiä suhteita voisi syventää triangulaatiolla eli esimerkiksi tässä tutkimuksessa 

muodostettujen kuvauskategorioiden yhteyksiä monivalintakysymysten vastauksiin 

tarkastelemalla (ks. mm. Mathison, 1988, s. 13). Triangulaatiossa on kyse 

luotettavuuden parantamisesta sekä tutkimuksen sisällä, että tutkimuksen ulkoisessa 

arvioinnissa. Tässä kehittämistutkimuksessa triangulaatiota olisi voinut toteuttaa 

järjestelmällisemmän testaamisen avulla. Suositukset opettajille olisi ollut hyvä 

arvioituttaa muutamilla valituilla etäopetukseen eri tavoin suhtautuneilla opettajilla. 

Lomakkeen monivalintakysymykset ohjasivat sitä, mitä huoltajat avokenttään 

kommentoivat. Käsitteitä, jotka löytyivät monivalintakysymyksistä ja jotka toistuivat 
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avovastauksissa, olivat mm. ruokailu, lukujärjestys, onlinen määrä, tehtävälista, tuen 

tarve, kotona avustavien vanhempien määrä, kieltenopetuksen eriarvoisuus ja niin 

edelleen (ks. liite 2, lomakkeen kysymysten esittelyä. Näiden ulkopuolelta aineistossa 

korostui ilmiön hyvien seurausten huomiotta jääminen. Hyviä asioita olivat oppimisen 

rauha ja hyvinvoinnin lisääntyminen kotona, joten näiden tulosten reliabiliteetin voidaan 

nähdä parantuvan, vaikka ne eivät korostu kvantifioinnin perusteella ykköstulokseksi. 

Oletuksenne tuntuu olevan, että huonosti on mennyt.  
Mielestäni opetus on ollut vähintään kohtuullista ja tyttö on tehnyt 
iloisesti ja keskittyneesti läksynsä. Koulussa esiintyvä häiritsevä 

häröily on puuttunut. V34210 

Tutkimusprosessin luotettavuus. Huoltajan tukeen liittyvä vahva tulos toisintuu osittain 

kyselylomakkeen monivalintakysymysosioiden kysymyksenasettelusta. Huoltajan 

kokemaan antamansa tuen määrään ja laatuun liittyviä kysymyksiä oli useita, joten 

aiheen ilmaukset voivat kertoa joko aiheen jäämisestä vastaajan mieleen tai siitä, ettei 

aiheeseen liittyviä kokemuksia koettu saadun kattavasti kuvattua 

monivalintakysymyksiin vastaamalla, eli huoltajalle jäi vielä sanottavaa. 

Aineistoon vastanneet olivat helsinkiläisiä, mutta tuloksia voi yleistää jossain määrin 

koko maahan. Suomalaisten koulualueiden toiminnalliset vaihtelut johtuvat esimerkiksi 

eri kotikielten kirjosta tai suhteellisesta osuudesta suomi toisena kielenä -oppilaiden 

osalta. Vaihtelua selittävät myös keskimääräisten luokkakokojen erot tai koululta 

annettujen laitteiden määrä tai laatu, mahdolliset henkilökohtaiset tabletit tai läppärit. 

Helsinkiläisiin muihin huoltajiin yleistettävyyttä heikentää seikka, että kysely teetettiin 

vain suomen-, ruotsin- ja englanninkielisinä versioina. Verkkokyselyihin eivät vastaa 

yhteiskunnassa heikoimmin pärjäävät. 

Kysely olisi pitänyt olla muillakin kielillä kuin suomeksi ja ruotsiksi. 
Esimerkiksi lapseni luokkakavereiden vanhemmat  

eivät pysty vastaamaan vain näillä kielillä tehtyihin kyselyihin.  
Pelkäänpä että ne vanhemmat joilla on ollut suurimpia haasteita 

(esim. kielen vuoksi) lapsensa auttamisessa koulutehtävien kanssa, 
eivät vastaa tähän tutkimukseen lainkaan. Tällaiseen 20 minuutin 

kyselyyn vastaavat todennäköisesti vain ne vanhemmat, jotka ovat 
muutenkin osallistuneet aktiivisesti lapsensa etäkouluun. V25254 

Tutkimusasetelmassa tehtiin valinta kuvata etäopetuksen järjestämistä ja teemoitella 

huoltajien kokemuksia Simonsonin teoreettisen määritelmän avulla. Tämä mahdollisti 
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systemaattisen tarkastelun ja siten paransi sisäistä validiteettia. Siinä, miten hyvin 

tutkimuksessa onnistuttiin raapimaan esiin huoltajien ajatuksia onnistumisen kriteereistä, 

voidaan arvioida ulkoisena validiteettina, ja tätä voi arvioida pohtimalla tulosten lukua ja 

tulkintaa koodikimppujen esittelyn etenemisenä johtopäätöksissä esiteltyihin suosituksiin 

etäopetuksen järjestelyistä.  

Tulkinta ei ollut sattumanvaraista (ks. Hirsjärvi ym., 2014, s. 231), mutta toistettavuuden 

näkökulmasta samakin tutkija voisi päätyä hieman kehittyneempään tulokseen 

pidempään testattua ja myöhemmässä prosessin vaiheessa lukittua koodistoa käyttäen 

ja edelleen analyysia jatkaen. Toisaalta fenomenografian tulkinnallisen luonteen 

mukaisesti hermeneuttisen kehän (mm. Laine, 2015, s. 29–39) kierrosten määrän 

kasvattaminen ei gradun tasoisessa tutkimuksessa ole tarpeen. Niikko (2003, s. 31–35) 

asettaa rinnakkain osittain vastakkaiset fenomenografian vaatimukset tutkijan kyvystä 

kuvitella tutkittujen kokemuksia empatiaa hyödyntäen ja toisaalta omien 

ennakkokäsitysten sulkeistamisen. Empatian hyödyntämisessä on tasapainoteltava 

ylitulkinnan välttelyn ja intuition sallivuuden välimaastossa. 

Tekniikkaan ja alustoihin liittyviä tarkennuksia olisi ollut tarpeen saada. Olisi ollut tarpeen 

toistaa kysymys, oikaista väärinkäsityksiä tai selventää ilmausten sanamuotoa tai käydä 

keskustelua tiedonantajan kanssa (Tuomi & Sarajärvi, 2011, s. 73) tai esittää tarkentava 

kysymys tunteikkaan palautteen antaneelle – miksi tarkemmin esimerkiksi Microsoftin 

tuotteet olivat huoltajan mielestä ”toimimatonta roskaa” tai mitä saatavuuden, 

luotettavuuden, toimintalogiikan tai sisältöjen ongelmaa täsmällisemmin huoltajalla oli. 

Helsingin kaupunki voisi hylätä Microsoftin tuotteet heti huomenna. 
Amerikkalaiselle ilkeälle veroparatiisiyhtiölle miljoonien suoltaminen 

toimimattomasta roskasta on typerää.  
Lisäksi MICROSOFTIN KERÄÄMÄ DATA ALAIKÄISISTÄ 

KOULULAISISTA JA HEIDÄN TIETOKONEEN KÄYTÖSTÄ  
PITÄISI POISTAA VÄLITTÖMÄSTI. V92 

Etäopetuksen laadullisen vaihtelun eli eriarvoisuuden tuloksen luotettavuus parani 

aineistolähtöisesti useamman lapsen perheiden huoltajien avulla. Vastaukset, joissa 

useamman lapsen perheet olivat kokeneet toisen lapsen opetuksen erinomaisen 

toimivana ja toisen erinomaisen huonona, tuottavat tutkimukselle hyvinkin objektiivista 

tietoa vaihteluista. Monilapsisten perheiden vastausten tai kokemuksen tarkempi 

analysointi voisi tuottaa mielenkiintoista tietoa, vaikka siihen liittyy huomionarvoisia 

eettisiä kysymyksiä. 
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Tutkimus olisi toistettavissa aineiston uudelleenluvun ja tarkennetun koodiston avulla. 

Nyt aineisto läpikäytiin kahdesti ja osittain kolmanteen kertaan suurimman kvantifioinnin 

saaneiden koodikimppujen osalta. Validiteetti paranisi lisäämällä tarkentuneen koodiston 

tai esimerkiksi vain muutamaan koodiin rajatun tarkastelun avulla. Olisi mielenkiintoista 

valita esimerkiksi vain itseohjautuvuuteen liittyvät koodit ja tarkastella niiden 

riippuvuuksia muihin koodeihin positiivinen-neutraali-negatiivinen näkökulman lisäksi. 

Tutkimuksen luotettavuutta nostaa seikka, että aineisto pääsi yllättämään tutkijan 

kvantifiointivaiheessa sillä, miten monet huoltajat nostivat esille etäopetuksen hyvät 

puolet normaalitilanteeseen verrattuna: oppimisen rauha kotona ja perheen kohentunut 

hyvinvointi saivat kymmenesosan ja viidesosan vastaajista sisällyttämään vastauksiinsa 

näitä näkökulmia.  

Epävarmuus riittävästä aineistonluennasta ja raporttien hyödyntämisestä oli jatkuvaa, 

eikä siitä päässyt edes tarkistusluennalla. Kategorioiden lopullisen muotoilun yhteydessä 

jokainen tarkistusmielessä satunnaisluettu vastaus tuntui tutulta eli kaikki oli luettu jo 

koontiraporteilta ainakin kertaalleen.  

Tutkijan yllätti, miten hyvin aineisto kertoi poikkeusolojen lisäksi huoltajien näkemyksistä 

opetuksen normaalioloihin liittyen. Tästä voidaan kuitenkin päästä jatkokysymykseen: 

perustuvatko huoltajien näkemykset nykykoulun rauhattomuudesta lapsen kertomaan, 

mediasta saatuun käsitykseen, johonkin muuhun vai näiden yhdistelmään? Kovin harva 

huoltaja koulussa nimittäin vierailee, vaikka tämän soisi olevan tervetullut ja 

silmiäavaava käytäntö yhteistyön syventämispyrkimyksiä ajatellen. 

Opettajan asenne etäopetusta kohtaan on onnistumista ennustava tekijä myös 

Simonsonin (2019, s. 31, ’3) mukaan. Lisäksi tulisi tavoitella joustavia oppimisen 

prosesseja (emt. s. 31 ’6). Oppimisyhteisöjen syntymistä tulisi tukea ja niitä hyödyntää, 

opettajan tuella, monipuolisesti (emt. 31, ’7). Oppilaita tulee sekä kontrolloida että 

osallistaa etäopetuksessa (’9). Oppilaan koneenkäyttötaidot (’15) sekä opettajan tekniset 

fasilitointitaidot (’13) ovat samoin yhteydessä onnistumiseen. Simonson listaa myös 

vuorovaikutuksen toistuvuuden, tavat ja tapojen ominaisuudet (’17).  

Mielenkiintoisinta Simonsonin (2019) päätelmissä onnistuneen etäopetuksen 

järjestämisessä on yhteys ryhmäkokoon. Ryhmäkoon tulisi olla 20 henkeä +-5, jos 

tehokkuus ja tyytyväisyys ovat tavoitteena (’19). Samat lainalaisuudet pätevät myös 

etäopetukseen (emt. 31). Didaktiset ja ryhmänhallintataidot on konvertoitava 

etäopetuksen kontekstiin. 



 

102 
 

8 Pohdinta 

Tässä luvussa pohditaan tulosten ja johtopäätösten merkitystä tutkimustehtävän 

valossa. Tuloksia arvioidaan myös suhteessa aiempaan tutkimukseen sekä mahdollisiin 

jatkotutkimuskohteisiin. Edeltävän luvun 7 Luotettavuus näkökulmia viimeistellään 

tarkastelemalla tutkimuksen rajoituksia. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli kehittää 

tekijänsä näkemystä peruskoulun digitalisaatiosta, käyttöteoriaa ja valmistaa 

luokanopettajan ammattiin. ”Opettaja tutkii ja tutkija opettaa.” Pohdintaa 

tutkimusprosessin merkityksestä kasvatustieteen maisterinopintojen huipentumana 

jatketaan vielä loppupuheenvuorossa 9 Epilogi. 

Silloin tällöin julkisuuteen purskahtaa tilannekuvia nykykoulusta. Kuulokekohu (HS, 

18.10.2021) toi nykykoulun rauhattomuuden yleiseksi puheenaiheeksi hetkellisesti. 

Suurelle yleisölle meteli on järkytys. Opettajille meteli on uuvuttava, mutta annettuna 

hyväksytty normi. Rauhattomuus, PISA-menestystarinan julkisesti vaiettu tulevaisuuden 

uhka, on tämän pro gradu -tutkielman ’rauha’-tuloksen kanssa täysin saman suuntainen. 

Syyttävän sormen ei tulisi kuitenkaan osoittaa pelkästään riittämättömyyden tunteen 

riivaamaa opettajaa, vaan poliittista ohjausta, joka määrittelee ryhmäkoot sekä 

inkluusion kriteerit työrauhan kustannuksella. 

Tulosten mukaan merkityksellisintä etäopetuksessa alakouluikäisille oli vuorovaikutus 

aikuisen kanssa (tutkimuskysymys 1). Sekä kvantifiointi että laadullinen tulkinta 

korostivat etäasetelmassa opettajan tavoitettavissa olemisen merkitystä. Suorista 

kuvailuista, mutta myös rivien välistä voidaan lukea se suuri työ ja merkitys, mikä jäi tai 

otettiin huoltajan osuudeksi ajanjaksolla varsinkin silloin, kun opettaja ei ollut 

tavoitettavissa. Opettajan tavoitettavuuden sekä huoltajan tuen yhteydet positiiviseen 

kokemukseen etäopetuksesta ovat yhteneviä aiempien analyysien kanssa (Ahtiainen 

ym., 2020), eikä vuorovaikutuksellisuuden ja kanssasäätelyn merkitys alakouluikäisen 

oppijan hyvinvoinnille ja oppimiselle ole muutenkaan lainkaan uusi asia (ks. mm. Sainio 

ym, 2020; Nieminen & Sajaniemi, 2016; Sajaniemi ym. 2015). Yllättävää tuloksissa oli 

noin joka kymmenennen vastaajan spontaanisti nimeämä kohentunut hyvinvointi, 

parempi oppimisen rauha eli kertomus nykykoulun metelistä ja stressaavuudesta. 

Hyvää, onnellista ja tehokasta etäopetusta mallintamaan pyrkivä tutkimusasetelma 

motivoi tutkivaa opettajaa enemmän, vaikka kapeammin rajatulla tutkimuksella saattaisi 

olla parempi yleistettävyys ja akateeminen pätevyys. Hyvien etäopetuskäytäntöjen 

tunnistamisen ja kuvailuun tavoitteeseen päästiin tyydyttävällä tasolla. Etäopetuksen 

parhaiden käytäntöjen esitys (tutkimuskysymys 2) onnistui Simonsonin teemojen avulla 
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tässä tapaustutkimuksessa. Huoltajien näkökulmaan perustuvan kuvauksen pohjalta 

tehty suositus ja konversio ohjeistukseksi on kuitenkin vasta kovin alustavanlaatuinen ja 

tieteelliseltä perustelultaan yksinäkökulmainen. 

Huoltajien näkemyksissä ihannoitiin laajasti online-opetusta. Silti tutkija suosittelee 

johtopäätöksissään optimoimaan ja kohdentamaan online-aikaa uuden asian 

selittämisen sijaan muihin vuorovaikutuksen tilanteisiin (myös Koskinen ym., 2018). 

Opettajan näkökulmasta priorisointi vapauttaa aikaa ja voimavaroja suunnitteluun, 

ryhmänohjaukseen sekä henkilökohtaisiin kohtaamisiin. Priorisointi ylläpitää 

hyvinvointia, ehkäisee työinnon vähenemistä ja uhkaavaa uupumusta (ks. Salmela-Aro 

ym., 2021) ja se voisi vapauttaa voimavaroja oman työn reflektointiin ja yksilöiden 

toiminnan havainnointiin, jolle ei aina normaaliolojen metelissä löydy sijaa kouluarjessa. 

Jo muutaman aktiivisen oppilaan toiminta riittää viemään opettajan huomion niin 

luokkahuoneessa kuin videovälitteisessäkin opetustilanteessa. Se, mitä koko muu 

ryhmä silloin tekee, jää katveeseen. Etäopetuksessa katve on luokkahuonekontekstia 

fataalimpi. Opettajan kontrollissa pitää olla koko ryhmän eli sen kaikkien jäsenten 

osallisuuden taso. Tämä on haastavaa 40 oppilaan lähiopetuksessa, eikä tilanne helpotu 

videokuvavälitteisessä etäopetuskontekstissa. Ryhmäkoolla on merkitystä ja 

etäopetuksen optimaalinen ryhmäkoko voisi olla 16 oppilasta (esim. Orellana, 2006). 

Etäopetuksen ohjeiden kehittämisessä on dilemmansa. Tarkoissa ohjeissa on sama riski 

kuin kattavassa, mutta inhimillisen ihmisen työmuistille kovin laajassa 

opetussuunnitelmadokumentissa. Silloin kun syleillään maailmaa, ei voida yhtä aikaa 

kaivautua syvälle moneen kohtaan. Opetussuunnitelma (OPS2014, 2016) idealistisella 

arvokäsityksellään ja esimerkiksi tulevaisuustaitovaatimuksineen pyrkii tähän.  

Sitten luokanopettajat virkavelvollisuutenaan, hiki hatussa, uupumuksen uhalla pyrkivät 

noudattamaan koulutuspoliittista toiveiden kaivoa, ’ilmaan propattuja’ ’rationalisoituja 

toiveita’ (ks. Simola, 2002; Salminen, 2012). Opetuksenjärjestäjän näkökulmasta 

opettajan autonomian säilyttäminen ja toisaalta laadun standardointi on suomalaisen 

peruskoulun pirullinen dilemma (Salminen, 2012). Pienemmät operatiiviset riskit voidaan 

nähdä suppeamman ja tiiviimmän ohjeistuksen lanseerauksella, vapaammalla 

autonomialla ja suuremmalla luottamuksella opettajan ammattitaitoon. Kokonaiskuva on 

pirstaleista hallinnan tunnetta sekä uusimman ohjeen pilkuntarkkaa tuntemusta 

tärkeämpi (vrt. Simola, 2002; Salminen, 2012).  

Moni etäopetuksen haaste on tunnistettu jo lähiopetuksessa ennen poikkeusoloja. 

Ensiksi opettajan paremmat ryhmänohjaus- tai menetelmätaidot vähentäisivät 
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levottomuutta oppimistilanteissa niin lähi- kuin etäopetuksessa. Toiseksi 

epätarkoituksenmukainen tai yhteensopimaton tekniikka ei tue oppimista, vaan ruokkii 

levottomuutta myös luokkahuoneessa. Kolmanneksi formatiivisen arvioinnin puuttuessa 

oppija tai huoltaja eivät saa tietoa edistymisestä.  

Riittävän hyvä etäopettaja (vrt. mm. Stenberg, 2011) osaa kuvata oman käyttöteoriansa, 

reflektoi toimintaansa ja kehittää sitä jatkuvasti. Käsikirjoja hyvään opettajuuteen ja 

toisaalta verkko-opettamiseen on runsaasti. Riittävän hyvää on silti perehtyä vain 

pieneen osaan siitä. 

Tämän tutkimuksen rajoituksena on menetelmän ie. fenomenografian subjektiivisuus, 

joka kuitenkin epistemologisin perustein on myös tutkimuksen vahvuus. Positiivisella 

subjektiivisella kokemuksella on vahva yhteys hyvinvointiin, jolla on vastaavasti yhteys 

oppimiseen. Heikolla kokemuksella on käänteinen yhteys hyvinvointiin, jonka voidaan 

nähdä ennustavan heikkoa oppimista. (Salmela-Aro ym., 2021.) Tässä tutkimuksessa 

hyvät kokemukset ovat tuottaneet vinkkejä parhaiden käytäntöjen muodostamiseen 

positiivisen kautta siinä missä heikot kokemukset on käytetty perusteluina ’ei näin’ -

argumentaatiolle.  

Jatkotutkimuksessa olisi enemmän kuin mielenkiintoista tutkia yksityiskohtia. 

Käytännöllistä tietoa voitaisiin tuottaa havainnoimalla etäopettavan opettajan toimintaa: 

menetelmiä ja puhetapaa. Miten läksyjen tarkistus voidaan toteuttaa ja miten se olisi 

tehokkainta? Mitkä kriteerit määrittelevät läksyjen tarkistamisen tasoa etäopetuksessa? 

Miten etäopetuksessa voidaan kontrolloida oppilaiden tarkkaavuuden kohdentumista? 

Minkälaisia erilaisia keinoja tarkkaavuuden kohdentamiseen voidaan käyttää ja mitkä 

ovat niiden erot? Miten ylöspäin eriyttämistä voidaan toteuttaa etäopetuksessa 

esimerkiksi itseohjautuvampien pienryhmien, kuten lukupiirien avulla? Voiko ylöspäin 

eriyttävää toimintaa mahdollistaa ilman että se uhkaa yhdenvertaisuutta?  

Suomalaisessa peruskoulussa on käytössä laaja valikoima teknisiä oppimisalustoja eri 

ominaisuuksineen ja erikoisuuksineen. Puheissa esiintyvät sovellusnimet kuten Teams, 

Tabletkoulu, Itslearning, Classroom, MOOC, ViLLE ja niin edelleen. Sovellukset ovat 

tehtävien jakoalustoja, sisältävät viestitoimintoja liitetiedostomahdollisuuksineen, 

lukujärjestyspalvelua, chattia opettajan tai ryhmän kanssa, online-oppitunnin 

seuraamista tai tallenteen katsomista, tehtävien jättöä ja palautteen saamista, oman 

osaamisen tai palautettujen tehtävien palautteita numeerisesti tai sanallisesti.  

Tekoälyä näissä alustoissa on vielä kuitenkin kovin vähän. Sähköisen viestinnän 

manageeraus vaatii liikaa manuaalista työtä opettajilta. Miten etäopetuksen alustoihin 
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saisi integroitua edes tilastointia oppilaan aktiivisuudesta, esimerkiksi viittausten tai 

käytettyjen puheenvuorojen lukumäärät mikrofoonin aktivoitumisen avulla? 

Opetustoimialalla osallistutaan koulutuksiin, jotta opitaan käyttämään digityökalun 

’kaikkia mahdollisuuksia’. Miljoonahankkeilla tehdään ’tulevaisuuden digiekosysteemiä’ 

koulun kaikkien sidosryhmien tarpeet täyttämään.  

Pragmaattisesti työelämän haasteisiin suhtautuvan, niitä akateemisesti pohtivan, 

arvioivan ja kehittävän luokanopettajan kannattaa suhtautua alustoihin ja hankkeisiin 

varovaisesti. Mainio tapa perehtyä käytännön asetelmiin ja järjestää niitä tieteen keinoin 

on tutkimuksen kohdeaineiston kaltaisen aineiston avaaminen anonymisoituna 

esimerkiksi luokanopettajaopiskelijoiden menetelmäopintojen harjoitusaineistoksi.  

Voin suositella esimerkiksi graduntekijöille saman tutkimustehtävän eli ”riittävän hyvän 

etäopetuksen kehittämisen” parissa jatkamista eri aineistolla tai eri menetelmällä 

käytännöllisen koulutyön kehittämiseksi tieteellisin perustein. Käytännöllinen 

ongelmanasettelu voi motivoida ja hyödyttää käytännön työhön valmistautuvaa 

kasvatustieteen maisterikandidaattia. Systematiikka ja kriittisyys prosessissa ilmentävät 

tieteellisyyttä, mutta niiden tasoissa ilmenevä vaihtelu on kasvatustieteessä sallittua, kun 

prosessin vahvuudet ja heikkoudet avataan kriittisesti raportissa. Näin tässäkin 

tutkimuksessa on pyritty tekemään.  

Yhteiskunnalle ajankohtainen, tieteelle uusi ilmiö, tulisi altistaa myös harjoittelevien 

tieteentekijöiden tarkastelun kohteeksi. Se nopeuttaisi kehittämisen perspektiiviä. Kodit 

olisivat mukana proaktiivisesti koulun käytäntöjä kommentoimassa varhaisessa 

vaiheessa. Nyt kehittämisen aineisto kerätään laajalla kyselyllä reaktiivisesti ja sen 

analyysin viedessä aikaa, syntyvät tulokset palvelemaan kehitystä esimerkiksi tässä 

tutkimuksessa vasta kaksi vuotta tapahtuneen jälkeen. Dokumentaatio ehtii 

julkaistavaksi vasta, kun seuraava globaali kriisi jo ravistelee yhteiskuntaa. 

Etäopetus avasi oven nykykouluun, mutta paluu normaaliin sisältää paluun suljettuihin 

oviin ja tilanteen kieltämiseen. Vain ammattikunnan liiton lehti kirjoittaa haasteista ja 

uupumuksesta toistuvasti. Yhteiskunta, yleisö, kodit ja julkinen keskustelu vaativat ja 

edellyttävät koululta paljon, mutta resursseja tai työrauhaa ei heru. Perusrahoituksesta 

nipistetään ja laatupuutteita paikataan hankkeilla.  

Normaali arki jatkuu lähiopetuksessa ja huoltajat ovat palanneet lähityöhön. Ehkäpä 

valmistumisen jälkeen on vaan hankittava työpaikka siitä kunnasta, jossa kaikille 

kustannetaan ne kuulosuojaimet. 
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9 Epilogi  

Tämä raportti on kirjoitettu tutkijalle itselleen muistiinpanoksi tutkimustehtävästä kuluvan, 

Ukrainan kriisin alkuun päättyneen ajan ilmiönä. Tutkijan muistiinpanot prosessista ja 

tuloksista ovat avoimet myös muille pohdittavaksi. Tutkimustehtävänä oli ja on oman 

käyttöteorian kehittäminen etäopetuksen järjestämiseen liittyen. Tutkimustehtävänä on 

myös opetustoimialan kehittämiseen osallistuminen, vaikkei tämän gradun 

koulutuspoliittinen vaikuttavuus ulotu tekijänsä päiväunia pidemmälle. 

Ilmiöön perehtymisen intensiteettiä ja motivaatiota on arvosteltu ja graduntasoisen 

tutkimussöpötyksen merkityksellisyyttä kyseenalaistettu samassa opintojen vaiheessa 

olevien sekä jo työelämässä olevien luokan- tai erityisluokanopettajien suulla. Oma 

vahva opettajuuden identiteettiusko rakentuu ratkaisukeskeisen käytännön ja sydämen 

läsnäolon vastinparina systemaattisuudelle, perinpohjaisuudelle ja kriittisyydelle 

rakentuvalle akateemisuudelle. Kiitos tämän uskon rakentumisesta kuuluu niin 

opettajaidoleilleni Kirsti Honkonen, Eeva Pitkä ja Tuula Dernjatin kuin idoliopettajilleni 

opettajankoulutuksessa Katarina Stenberg, Jari Salminen ja Anu Laine. 

Suosittelen luokanopettajaopiskelijoita pohtimaan omaa profiiliaan luokanopettajana ja 

kehittämään itselle jotain itselle tärkeää ja siten omaan opettajuutensa käyttöteoriaan 

liittyvää asiaa pro gradu -tutkimusharjoituksenaan. Suosittelen luokanopettajaksi 

pätevöitymisen matkalla oleville graduntekijöille erityisesti vastaavien, rikkaiden ja 

runsaiden avoaineistojen analysointia esim. fenomenografialla. Aineiston sitaatit 

vahvassa elämänmakuisuudessaan ovat inspiroineet ilmiön pohdintaan silloinkin, kun 

kirjoitusinspiraation kaivon pohja on loistanut. Vanhempien hätä ja huoli, sitoutuneisuus 

lasten koulunkäyntiin tai huoli naapurin ”Riitta-Petteristä” ovat olleet empaattisuuteen 

taipuvaiselle kansankynttiläkokelaalle bensaa gradukoneeseen. 

Tämän tutkimuksen tekeminen on ollut sisäisesti motivoivaa johtuen tekijänsä 

kolmoisroolista tulevana luokanopettajana, nykyisenä alakouluikäisten huoltajana sekä 

aiemmalla urallaan verkkopalveluiden asiakasnäkökulman kehittäjänä. Sekä 

tutkimuksen teossa että luotettavuuden sekä tieteellisen pätevyyden arvioinnissa 

itsekritiikki kurittivat kuitenkin tutkijaa enemmän kuin tekemisen riemu ja tuloksen 

vahvuudet olisivat aiheuttaneet tyytyväisyyttä tehtyyn työhön. Aika näyttää, palaako 

tutkija tähän dokumenttiin aikanaan syvän häpeän vai innostuksen tunteen vallassa. 

Kuopiossa 12.3.2022 eli 2kk ennen vuoden 2022 Snelmannin päivää, 

Kaisa Fonsell-Lehto 
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Ps. Kiitokset: 

Perheellisen opettajanalun on hyvä näyttää opiskeluun ja oppimiseen liittyvää innostuksen 

tunnetta esimerkkinä oppilailleen, mutta myös omille lapsilleen. Heitä kiitän myös lopullisesta 

päätöksestäni ja mahdollisuudesta alanvaihtoon rahoitusalalta eettisimpään: opetuksen ja 

kasvatuksen toimialalle. Kiitos Erkki ja Martti – loputtoman innoituksen lähteet, harjoituskappaleet 

ja mestariteokset. Äiti oppii teiltä enemmän kuin te äidiltänne. Kiitos Mamma Tampereen ja Nanna 

Kuopion graduleirien majoituksesta ja henkisestä tuesta. Kiitos LoL-yhteisön vertaiset – 

”luokanopettajat lapselliset” eli Helsingin yliopiston kasvatustieteen perheelliset opiskelijat 

vuodesta 2017. Kiitos gradu-ohjaajalleni Ristolle hyvistä kysymyksistä ja joustamisessa loppua 

kohden kiristyneessä aikataulussani. 

Suurin ja rakkain kiitos taisteluparilleni ja mesenaatilleni mediamoguli Oskari, kun sain toteuttaa 

palavaa tutkimuksennälkääni ja tehdä graduni omalla tavallani ruuhkavuosista huolimatta.  

”Tietä käyden tien on vanki. Vapaa on vain umpihanki.” (Hellaakoski, 1946) 
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11  Liitteet  

LIITE 1 Hakusanat ja tietolähteet teoriaviitekehyksen muodostamisessa 

 

Hakusanoja aiemman tutkimuksen kartoittamiseksi 

 

Etäopetus Distance education 

Etäoppiminen Distance learning 

Verkko-oppiminen e-learning 

Korona Covid-19 

 

Tietolähteet aiemman tutkimuksen kartoittamiseksi 

 

tietokannat: Mitä löytyi? 

Eric-tietokanta Kasvatustieteen tietokanta, artikkelit mm. 

Helka-haku Helsingin yliopiston kirjaston tietokanta, gradut mm. 

Google Scholar Artikkelit mm. 

  

suullinen lähde:  

Hotulainen, Risto Ahtiainen, Raisa jne: tutkimuskonsortio HY ja Tampereen YO 

Kosunen, Sonja Vainikainen, M-P: Valtioneuvoston kanslian koronapaneeli 

Stenbäck, R-R Simonsonin etäopetuksen määritelmä ja tulkinta käännöksestä 
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LIITE 2 Oppiminen ja hyvinvointi poikkeusoloissa – huoltajakyselyn kysymyksiä 2020 

• Millä luokalla lapsesi on? (Q2) 

• Onko lapsellasi tuen tarpeita? (Q5) 

• Onko lapsellasi tuen päätös? (Q6) 

• Kuvaile lyhyesti poikkeusolojen aikaisia tukijärjestelyitä (Q8) 

• Sujuiko tuki erittäin hyvin (7)… heikosti (1) poikkeusolojen aikana? (Q9) 

• Kuvaile lyhyesti, millaiset tukijärjestelyt olivat? (Q10) 

• Koulunkäynnin sujuminen poikkeusaikana likert 1-5 (Q11) 

• Oliko lapsella kotona oma tila koulunkäyntiä varten (Q21) 

• Noudattiko lapsen opetus lukujärjestystä? Olivatko opettajat etäyhteyksien 

kautta tavoitettavissa oppituntien aikana? Antoivatko opettajat päiväkohtaisia tai 

viikkokohtaisia tehtäväpaketteja? Olivatko opettajat yhteydessä lapseeni? (Q24) 

• Onko koulu pitänyt yhteyttä enemmän/vähemmän kuin aiemmin? (Q25) 

• Oletko itse vanhempana pitänyt kouluun enemmän/vähemmän yhteyttä? (Q26) 

• Olen huolehtinut lapsen koneen äärelle, olen käynyt läpi lapsen kanssa lapsen 

tehtäviä, olemme tehneet lukujärjestyksen, olen auttanut lasta ymmärtämään, 

olemme auttaneet laitteiden ja ohjelmistojen kanssa, lapsi olisi tarvinnut apua 

laitteiden ja ohjelmistojen kanssa, olemme tarkastaneet tehtävät, lapsi on 

pyytänyt apua, olemme etsineet lisätietoa lapselle, olemme tehneet tehtäviä 

yhdessä, olemme huolehtineet, että lapsi todella keskittyy koulutyöhön? (Q28) 

• Onko poikkeusaika aiheuttanut sinulle stressiä? (Q32) Onko vaikuttanut sinun 

stressiisi? (Q33) Oletko tiuskinut, huutanut, aiheuttanut lapselle mielipahaa? 

(Q34) Oletko satuttanut lastasi fyysisesti? (Q35) 

 

Kiinnostavia jatkotutkimusideoita: 

• Mitä yhteyksiä tukijärjestelyiden kuvauksilla on nyt valmistuneen tutkimuksen 

kuvauskategorioihin ja tuloksiin? (Q10) 

• Miten määrällisiin kysymyksiin ”heikosti” / ”erittäin hyvin” vastanneiden ryhmien 

huoltajat ovat vastanneet nyt valmistuneen tutkimuksen aineistossa? Q11 

• Huoltajat, jotka vastasivat opettajan noudattaneen/ei noudattaneen 

lukujärjestystä, vastasivatko jotenkin systemaattisesti kysymykseen Q50/#76?  

• Mitä esimerkiksi paljon ”olemme huolehtineet tavanomaista tiiviimmin, että lapsi 

todella keskittyy koulutehtäviin?” vastanneet ovat kuvailleet lapsensa 

tarkkaavuuden suuntaamisesta muuten? Miten ko. ryhmän tuen tarve ja tuen 

päätös ovat ”kohdallaan”? (Q28/#45)  
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LIITE 3 Aineistolähtöiset koodit taulukko 
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LIITE 4 Poimintoja aineistosta 

Avoimuus onnistumisesta, erinomaiset opettajat, oikeus saada kiitosta:  

Opettaja Tytti Tikanmäelle suurkiitos jaksamisesta,  
YouTube -videoiden tekemisestä  

ja rauhallisen kannustavasta asenteesta. V26357 

 

Lapseni opettaja Topi Perälä (Porolahden peruskoulu) ansaitsee  
erityiskiitoksen ja tusinan verran papukaija-merkintöjä  

aivan erinomaisesti organisoidusta ja hoidetusta etäkoulu-ajasta.  
Ensimmäisestä päivästä lähtien homma täysin hallussa.  

Tehtävät hyvin suunniteltuina, itsenäistä tekemistä ja ryhmätöitä,  
projekteja ja itse aina oppilaiden saatavilla  
oppituntien aikana etäyhteyksien kautta.  

OKM:n tulisi kerätä  
näitä parhaita käytänteitä jaettavaksi eteenpäin. V31987 

 

(…) Opettajan antamat tehtävät olivat hyvä ja monipuolisia. Usein 
hän oli niitä koostanut työparinsa, toisen 2.-luokan olettajan kanssa. 

Opettajan käyttämät opetusohjelmat olivat monipuolisia ja toivat 
vaihtelua tekemiseen. Hänellä oli myös paljon tehtäviä, jotka 

yhdistivät ulkoilun ja esim. biologian:  
"lähde ulos tarkkailemaan luontoa. Näetkö västäräkin, voikukan, ...".   
Eilen kuulin tältä opettajalta, miten hienosti näitä oppimisalustoja voi 

käyttää kunkin oppilaan tason huomioon ottaen. Sepossa oleva 
kysely, voi olla erilainen ja oppilaskohtainen. Olen erittäin tyytyväinen 

meidän 2.luokkalaisen opettajaan Elina Jauhiaiseen. (…) 26559V 

 

Erikseen haluan nostaa hattua 5.luokan nuorelle, määräaikaisessa 
työsuhteessa olevalle opettajalle Julia Joelle, joka sai etähommat 
hyvin toimiviksi saman tien. Lisäksi hän auttoi parhaansa mukaan  

lapsen erityisissä pulmissa. V27963  
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LIITE 5 Aineistolähtöisiä ajatuksia opettajalle suunnittelun inspiraatioksi - muistio 

• sparraa järjestelyitä ja asioita kollegan kanssa,  

• aloita pienestä ja tee siitä tapa 

• kaikki tulee helpoksi, mikä tulee tavaksi, perusta rutiini 

• etäopetuksen luokkahuoneen säännöt, sisältäen chat-säännöt, rutiinit 

• opettaja saavutettavissa, TUKEA LAPSELLE, tieto kotiin, miten sitä saa 

• päivissä tietty rytmi ja viikkorutiinit, jotka kodeissa tunnetaan  

• tarjoa opetusta tai ohjeistusta online, opettajan läsnäoloa online, 

vertaisnäkemistä online, määrien kanssa vaihtelu ok, jotta opettaja sitoutuu ja 

ryhmän tarpeet ja tilanteet huomioiva 

• Opettajan toiminta, vahvuuksien hyödyntäminen priorisoinnissa ja kehittyminen 

• oppilaan itseohjautuvuuden tason tunnistaminen ja siinä yksilöllisesti tukeminen 

• voit opettaa online, mutta merkityksellisempää on läsnä oleva videoyhteys 

• Monimenetelmäiset tehtävät. Sisällä, ulkona, paperityöskentely, koneella, 

monimediaisuus. Kuitenkin kaikki opettajan digipedagogisten taitojen mukaan. 

• Oppilaiden vertaisvuorovaikutus koulunkäynnin pienryhmissä esim. 

whatsappissa kannattaa. Opettaja voi tukea tätä toimintaa esimerkiksi 

läksyryhmiä perustamalla. Voidaan harkita huoltajan osallistumista läksyryhmiin. 

• vanhempainilta etäopetusjakson alussa, lyhyt parempi kuin ei mitään 

• Rauhallinen ympäristö kotona parantaa oppimistuloksia ja hyvinvointia. Huomioi, 

että joissain kodeissa pystytään tukemaan ylöspäin eriyttämistä! 

• Lisääntyneen ajan kotona mahdollistama lisääntynyt yhteinen ulkoilu, liikunta tai 

taiteenharrastus lisää oppilaan ja perheen hyvinvointia. 
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LIITE 6  Palaute_oppimisesta -taulukko (n=31) 
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