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10. Kieliä etänä? 
Kieltenopettajien käsityksiä 

etäopetuksen käytännöistä, haasteista 
ja mahdollisuuksista

Milla Luodonpää-Manni, yliopistonlehtori, Helsingin yliopisto 
Kaisa Hahl, yliopistonlehtori, Helsingin yliopisto 
Toni Mäkipää, tutkijatohtori, Helsingin yliopisto

Tiivistelmä

Artikkeli käsittelee kieltenopettajien kokemuksia etäopetuksen käytännöistä, haasteista 
ja mahdollisuuksista koronapandemian ajalta keväältä 2020. Verkkokyselyyn vastasi 176 
kielten opettajaa. Suurimmat haasteet liittyivät oppilaiden tavoittamiseen, opettajien ajan-
käyttöön ja työmäärään. Videoyhteys tai sähköinen oppimisalusta olivat parhaita keinoja 
pitää yhteyttä oppilaisiin. Vaikka etäopetuksesta ei pääsääntöisesti ole lähiopetuksen kor-
vaajaksi, sitä voitaisiin hyödyntää nykyistä laajemmin kielitarjonnan monipuolistamisessa.

Asiasanat: Digitaaliset työtavat, oppimisympäristöt, etäopetus, kieltenopetus, kielivalinnat 

Abstract

In this article, we examine language teachers’ experiences in the practices, challenges and 
opportunities of remote teaching during the Covid-19 pandemic in spring 2020. We gathered 
data with an online questionnaire and received 176 responses from language teachers. The 
biggest challenges were related to reaching students and teachers’ use of time and workload. 
The best ways to keep in touch with students were with video conferencing and digital lear-
ning platforms. Although in general remote teaching cannot replace contact teaching, it could 
be utilized in a wider scope than currently, in particular to diversify the selection of languages.

Keywords: Digital tools, learning environment, remote teaching, language teaching, 
language selections
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Harppaus etäopetukseen

Kielten opiskelu peruskoulussa ja lukiossa on yksipuolistunut pitkän aikaa. Valtaosa 
oppilaista valitsee A-kielekseen englannin, ja valinnaisten kielten opiskelu laskee voi-
makkaasti (ks. tämän teoksen johdantoa).1 Tässä artikkelissa tarkastelemme, millaisia 
kokemuksia opettajilla oli kevään 2020 etäopetuksesta ja mitä mahdollisuuksia etäopetus 
tarjoaa kielten opiskelun monipuolistamiseen erityisesti perus- ja lukio-opetuksessa.

Määritelmän mukaan etäopetus on opetusta, joka on jonkun koulutuksen järjestäjän 
antamaa ja jossa opettaja ja opiskelijat ovat fyysisesti eri paikoissa mutta vuorovaiku-
tuksessa keskenään ja yhteydessä oppimateriaalien kautta. Vuorovaikutus opettajan ja 
opiskelijoiden välillä voi tapahtua reaaliaikaisesti tai eriaikaisesti eri viestintävälineillä  
– nykyään yhä enemmän digitaalisten oppimisalustojen tai videopuheluiden kautta.2 

Etäopetusta on ollut tarjolla jo vuosikymmeniä, mutta enimmäkseen vain aikuisille. 
Viime vuosina etäopetusta on kuitenkin alettu tarjota myös lapsille ja nuorille. Esi-
merkiksi Ruotsissa etäopetusta on voitu tarjota perusopetuksessa jo vuodesta 2015 alkaen 
harvaan asutuilla seuduilla ja yhdistää näin pieniä oppilasryhmiä aineissa, joissa ei ole 
pätevää opettajaa.3

Suomessa laki määrää, että perusopetuksessa opettajan ja oppilaan täytyy olla läsnä 
opetus tilanteessa. Ennen koronaviruksen aiheuttaman pandemian puhkeamista vuonna 
2020 kielten etäopetusta annettiinkin Suomessa lähinnä lukio-opetuksessa muutamissa 
saariston ja Lapin kunnissa, joissa ei ollut omaa kieltenopettajaa, tai erilaisissa hank-
keissa.4 Keväällä 2020 etäopetukseen siirryttiin poikkeuslain turvin käytännössä kaikissa 
kouluissa ja vain muutaman päivän varoitusajalla, kun koulut suljettiin kahdeksi kuu-
kaudeksi koronavirusepidemian vuoksi (lukuun ottamatta luokkien 1–3 ja erityisen tuen 
oppilaita). Tällaista olosuhteiden pakosta kutsuttua siirtymistä etäopetukseen kutsutaan 
maailmalla myös hätäetäopetukseksi (engl. emergency remote teaching)5. Opetushallitus 
suositteli, että koulut ottaisivat käyttöön joustavia toimintatapoja, jotka poikkeavaisivat 
koulun käytännöstä mahdollisimman vähän.6 OAJ:n tutkimuksessa suurin osa perus- ja 
lukiokoulutuksen opettajista totesi, että etäopetuksen järjestelyt toimivat hyvin, vaikka 
toteutuksessa oli vähäisestä valmistautumisajasta johtuen haasteita.7

1.  Ks. Pyykkö, 2017, luku 1.2.
2.  Simonson & Seepersaud 2019.
3.  Hilli 2018; Toppin & Toppin 2016; Stenman & Pettersson 2020.
4.  Esim. https://blog.edu.turku.fi/etaopetusfi/.
5.  Hodges, Moore, Lockee, Trust & Bond 2020.
6.  Opetushallitus 2021.
7.  OAJ 2020.

https://blog.edu.turku.fi/etaopetusfi/
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Etäopetusjaksolla reilu puolet opetuksesta oli reaaliaikaista lukujärjestyksen mukaisesti. 
Kasvokkain tapahtuvan opetuksen sijaan ja lisäksi opettajat antoivat oppilaille itsekseen 
suoritettavia tehtäväpaketteja. Noin neljänneksellä opettajista ei ollut työnantajalta saa-
tua tietokonetta ja noin puolelta puuttui työpuhelin, joten he käyttivät omia laittei-
taan. Opettajat olivat kuitenkin yleensä ottaen tyytyväisiä laitteidensa (84 prosenttia) ja 
verkkoyhteyksien (74 prosenttia) toimintaan etäopetuksen aikana. Sen sijaan opettajat 
kokivat, että oppilailla oli näissä suurempia haasteita. Osasyynä tähän oli se, että kaikilla 
oppilailla ei ollut omia laitteita, vaan he joutuivat selviämään etäopetusajasta ilman niitä 
tai vuorottelemaan esimerkiksi perheenjäsenten kanssa.8 OAJ:n tutkimuksessa selvisi, että 
suurin osa peruskoululaisista opetteli laitteiden käyttöä vasta etäopetuksen aikana. Sen 
sijaan suurin osa lukiolaisista oli jo tottunut käyttämään digitaalisia oppimisalustoja ja 
ohjelmia, joita etäopetuksessakin käytettiin.9

Poikkeustilanteessa tehdyt ratkaisut ja käytettävissä olevat resurssit vaihtelivat suures-
ti eri kuntien ja koulujen välillä, mikä tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden oppia 
kielten etäopetuksen toimintamalleista, haasteista ja mahdollisuuksista. Aikaisemmissa 
tutkimuksissa kevään 2020 etäopetusjaksoa ei kuitenkaan ole juuri tarkasteltu erityisesti 
kieltenopetuksen näkökulmasta. Keräsimme kieltenopettajien kokemuksia etäopetus-
ajalta verkkokyselyn avulla syyskuussa 2020. Kysely sisälsi sekä monivalintakysymyksiä 
että avoimia kysymyksiä, ja siihen vastasi 176 kieltenopettajaa. Monivalintakysymysten 
analyysissä käytimme kuvailevaa tilastoanalyysiä. Avoimet kysymykset analysoimme 
laadullisesti temaattisen analyysin keinoin. Tässä artikkelissa raportoimme opettajien 
vastaukset seuraaviin kysymyksiin: 1. Mitkä toimintamallit, työtavat ja oppimisalustat 
koettiin parhaiten etäopetukseen soveltuviksi? 2. Mitä haasteita kielten etäopetuksessa 
kohdattiin ja miten niitä voitettiin? 3. Miten etäopetusajan kokemuksia voitaisiin hyö-
dyntää tulevaisuuden kieltenopetuksessa?

Koska ensimmäinen ja toinen tutkimuskysymyksemme liittyvät toisiinsa, käsittelemme 
niihin liittyviä vastauksia rinnakkain seuraavissa alaluvuissa. Kolmanteen tutkimus-
kysymykseen haemme vastauksia artikkelin loppupuolella. Lopuksi keräämme kielten-
opettajien kokemuksia yhteen ja annamme niiden pohjalta suosituksia kielten etä-
opetukseen.

8.  Ahtiainen ym. 2020.
9.  OAJ 2020.
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Videopuhelut ja sähköiset oppimisalustat 
tuovat opettajat ja oppilaat yhteen

Opettajalta vaaditaan uusia taitoja etäopetuksessa. Oppituntien onnistuminen riippuu 
käytettävästä digitaalisesta teknologiasta mutta myös opettajan pedagogisista ja digitaa-
lisista taidoista ja kyvyistä pitää oppitunteja digitaalisissa oppimisympäristöissä. Kyse-
lymme vastaajien mukaan etenkin etäopetuksen ensimmäiset viikot olivat opettajille 
raskaita, koska työmäärä lisääntyi äkisti. Digitaalisten työkalujen käytön opiskelu vei 
aikaa ja koetteli joidenkin opettajien jaksamista, etenkin jos heidän tuli hoitaa myös 
omia lapsiaan tai ohjata näiden koulunkäyntiä oman opetustyönsä ohessa. Opettajat 
nostivat esiin myös oppilaiden puutteelliset digitaidot (esim. 1 ja 2, lainauksia opettajien 
avoimista vastauksista).

1.  Joidenkin oppilaiden heikot tietotekniset taidot hämmensivät. 
Esim. sähköpostin käyttö; kaikki eivät löytäneet linkkiä sähköiseen 
koealustaan saapuneet-kansiosta. (Englannin ja ruotsin opettaja, yläkoulu)

2.  [Haastavinta oli] it-tukena toimiminen etänä oppilaille, jotka eivät 
osanneet käyttää omia laitteitaan eivätkä siksi voineet opiskella 
etänä. (Englannin opettaja, alakoulu)

Vaikka monelle opettajalle etäopetus oli selviytymistä, oli sen aikana koettu myös paljon 
onnistumisia. Niin oppilaat kuin opettajat olivat kohentaneet digitaitojaan, ja suurin 
osa opettajista raportoi, että etäopetus onnistui alun kangertelun jälkeen melko suju-
vasti. Parhaiden toimintamallien selvittämiseksi kysyimme opettajilta, millä tavoilla ja 
kuinka usein he pitivät yhteyttä tyypillisen opetusryhmän kanssa tehtävien antamiseksi. 
Tehtävien antotavat ja -määrät näkyvät kuviossa 1.
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KUVIO 1. Yhteydenpito opetusryhmän kanssa tehtävien antamiseksi

Kuten kuvio 1 osoittaa, yleisin tapa yhteydenpitoon oli sähköinen oppimisalusta, jota 
opettajat käyttivät päivittäin. Myös videoyhteyttä ja oppilaitoksen hallinto-ohjelmaa 
(Wilma/Helmi) käytettiin melko usein. Sen sijaan tekstiviestiä, WhatsApp-viestiä tai 
soittamista käytettiin tehtävien antamisen välineenä melko harvoin. Erityisen tyytyväi-
siä opettajat olivat eri oppimisalustojen tarjoamiin mahdollisuuksiin etäopetuksessa. 
Oppimis alustoja käytettiin tehtävien ja oppimateriaalien jakamiseen, oppilaiden laati-
mien kirjallisten töiden palauttamiseen, oppilaiden työskentelyn seuraamiseen ja palaut-
teen antamiseen. Opettajat kertoivat, että oppimisalustalle palautetut tehtävät antoivat 
heille paljon tietoa oppilaiden opiskelusta ja osaamisesta (3).

3.  Oppilaiden todellisten suoritusten seuranta [onnistui parhaiten]. 
Vaadittava työmäärä tuli oppilailla näkyväksi (ja aiheutti paineita), 
samalla näin tarkemmin missä asioissa heillä [oli] vaikeuksia. 

(Ranskan opettaja, yläkoulu)
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Monet oppimisalustat tarjosivat mahdollisuuden etäyhteyteen. Tämän etuna pidettiin 
sitä, että kaikki toiminta voitiin keskittää yhteen paikkaan. Näin oppilaiden ei tarvinnut 
siirtyä eri alustojen välillä. Osa opettajista piti oppitunnit videopuhelun kautta luku-
järjestyksen mukaisesti, osa yhdisti liveopetusta itsenäisesti suoritettaviin tehtäviin. Yh-
teisiä kohtaamisia etäyhteydellä pidettiin kuitenkin tärkeänä opiskelun tukemiseksi (4).

4.  Opin käyttämään Google Meetiä, joten oppilaiden liveopastus 
hoitui hyvin etänäkin. Oppilaat tykkäsivät, kun tehtäviä sai tehdä 
omaan tahtiin, eikä [ollut] pakko olla sidottu lukujärjestyksen 
mukaiseen tuntipaikkaan. (Englannin, ruotsin ja saksan opettaja, yläkoulu)

Suosittuja oppimisalustoja olivat esimerkiksi Google Classroom, MS Teams tai erityi-
sesti aikuisopetuksessa Moodle. Livetunteja pidettiin usein esimerkiksi Google Meetin, 
Zoomin tai Discordin kautta. Käytössä olevasta oppimisalustasta ja videopalvelusta riip-
pumatta opettajat olivat tyytyväisiä sähköisten työkalujen toimintaan ja kokivat niiden 
soveltuvan hyvin etäopetukseen. Opettajat kuitenkin huomasivat, että oppilaiden vapaa- 
ajan digilaitteiden päivittäinen käyttö ei välttämättä tarkoita, että heillä olisi riittävät 
valmiudet sähköisten työkalujen käyttöön koulutyössä tai tulevaisuuden työelämässä. 
Digitaitojen kehittämiseen ja säännölliseen käyttöön lähiopetuksessa tulisikin kiinnittää 
aiempaa enemmän huomiota.

Palautteen merkitys 
korostuu etäopetuksessa

Aikaisempien tutkimusten mukaan osalle opettajista oli haastavaa seurata oppilaiden 
työskentelyä ja edistymistä oppiaineissa tai arvioida heidän osaamistaan etäopetuksen 
aikana.10 Pyysimmekin opettajia kertomaan, millä tavoilla ja kuinka usein he pitivät 
yhteyttä tyypilliseen opetusryhmään palautteen ja tuen antamiseksi (kuvio 2).

10.  Ahtiainen ym. 2020; Mäkipää, Hahl & Luodonpää-Manni 2021.
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KUVIO 2. Yhteydenpito opetusryhmän kanssa palautteen antamiseksi

Kuten kuvio 2 osoittaa, tekstiviesti, WhatsApp-viesti tai soittaminen olivat harvinaisia 
keinoja palautteen ja tuen antamiseksi, kuten myös sähköposti. Palautetta ja tukea an-
nettiin erityisesti sähköisen oppimisalustan ja videoyhteyden avulla. Opettajat pitivät 
näitä tärkeinä keinoina varmistaa, että jokainen oppilas sai riittävästi tukea opiskelussaan.

Etäopetuksessa oppilaiden tukeminen voi olla tavallista haastavampaa, mikä johtuu osittain siitä, 
että suoritusten seuranta ja oppimisen varmistaminen voi olla vaikeampaa kuin luokkahuone-
tilanteessa (5). Joissain kouluissa oppilaiden tavoittamiseen liittyviä pulmia ratkottiin esimerkiksi 
siten, että koulunkäynninohjaaja, oppilaanohjaaja tai kuraattori tavoitteli puhelinsoitolla niitä 
oppilaita, jotka eivät saapuneet livetunnille tai palauttaneet tehtäviään oppimisalustalle.

5.  Tukea tarvitsevien oppilaiden työskentelyn eteenpäin saaminen 
[oli haastavinta]. Päivystin joka tunti kunkin ryhmän lukujärjestyksen 
mukaisella tunnilla, mutta jos oppilas ei ottanut minuun yhteyttä, 
oli minun heitä vaikea tavoittaa, kun en linjoja pitkin päässyt kenen-
kään kotiin. Oppilaat, joilla on vaikeuksia ohjata omaa työskentelyä 
eteenpäin myös oppitunneilla koulussa, olivat suurissa vaikeuksissa 
etäopiskelun aikana. Osa oppilaista tarvitsisi koko ajan jonkun 
viereen istumaan.  (Englannin ja ranskan opettaja, alakoulu)
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Opettajien antaman palautteen laatuun ja määrään vaikutti se, että tehtävät palautettiin 
sähköiselle oppimisalustalle. Moni opettaja kertoi antaneensa tavallista enemmän kir-
jallista palautetta ja saaneensa näin aiempaa enemmän tietoa oppilaidensa osaamisesta 
(ks. edellinen luku). Runsaan kirjallisen palautteen antaminen saattoi kuitenkin lisätä 
työn kuormittavuutta. Lisähaasteena palautteen antamiselle ja arvioinnille oli tavallista 
suurempi vilpin mahdollisuus (6). Osa suosikin etäopetuksessa soveltavia tehtäviä, joista 
ei selvinnyt pelkän käännöskoneen avulla.

6.  Kirjalliset koejärjestelyt ja oppimistulosten tasavertainen arviointi 
[oli haastavinta], kun 100 % valvontaa ei voinut järjestää. 
(Ruotsin ja ranskan opettaja, yläkoulu)

Palaute on keskeinen osa oppimisen tukemista, mutta aiemman tutkimuksen mukaan 
palautekäytänteissä on ollut eroja etäopetusjakson aikana. Esimerkiksi lukio-opettajat 
ovat antaneet vähemmän palautetta kuin ala- ja yläkoulun opettajat.11 Etäopetuksessa 
opettajan antaman palautteen merkitys korostuu entisestään, sillä etäopetus vaatii opis-
kelijalta itseohjautuvuutta. Tämän vuoksi opettajien on syytä kiinnittää jatkossa erityistä 
huomiota palautekäytäntöihinsä etäopetuksen aikana ja varmistaa, että annettava palaute 
on riittävän monipuolista. Palautteen antamisen sujuvuus saattaa riippua myös käytössä 
olevasta oppimisalustasta. Joillain oppimisalustoilla on käytössä esimerkiksi automaatti-
nen plagioinnin tarkastus. Onkin tärkeää, että opettajilla on tarvittavat taidot ja työkalut, 
jotta palautteen antaminen etänä ei kuormita heitä liikaa.

Hyvään vuorovaikutukseen 
panostaminen kannattaa

Vuorovaikutus oppilaiden kanssa on keskeistä opettajan työssä. Tunnilla tapahtuvan 
vuorovaikutuksen aikana opettaja voi muun muassa motivoida oppilaita, varmistaa, 
että kaikki pystyvät seuraamaan opetusta, sekä antaa palautetta. Etäopetus toi tähän 
uusia haasteita, kun kasvokkaisen kohtaamisen sijaan vuorovaikutus tapahtui ruudun 
välityksellä.

Opettajilla oli hyvin erilaisia kokemuksia opettajan ja oppilaan välisen vuorovaikutuksen 
onnistumisesta etäopetuksessa. Siinä missä oppilaiden tavoittaminen oli monelle opet-
tajalle suurin haaste, toisilla yhteydenpito oppilaisiin onnistui hyvin tai jopa tavallista 
11.  Mäkipää, Hahl & Luodonpää-Manni 2021.
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paremmin. Erot selittyvät  osittain käytössä olleilla viestintäkanavilla. Ryhmäpuhelujen 
sijaan kahdenkeskiset viestintäkanavat, kuten oppimisympäristön viestitoiminto, Whats-
App-viestit tai puhelut, rohkaisivat oppilaita yhteydenpitoon (7). Toisaalta joillain opet-
tajilla oli yksittäisiä oppilaita, joita he eivät tavoittaneet ollenkaan etäopetuksen aikana. 
Vaikka oppilas olisikin kirjautunut livetunnille, opettaja ei välttämättä voinut olla varma, 
olivatko kaikki oppilaat oikeasti läsnä mustien ruutujensa takana.

7.  Yhteydenpito oppilaisiin [onnistui parhaiten]. Oppilaat viestivät 
paljon helpommin opettajalle ja kysyivät neuvoa Teamsin kautta. 
Koska oppilaat lähettivät kuvia tehdyistä läksyistä, sain hyvän 
kuvan heidän osaamisestaan ja pystyin neuvomaan. 

(Ruotsin opettaja, yläkoulu)

Kehollisen vuorovaikutuksen puute aiheutti haasteita myös oppilaiden aktivoimiseen 
niin livetunneilla kuin itsenäisessä tehtävien teossa (8). Oppilaat olivat haluttomia laitta-
maan videokuvaa päälle, ja se vähensi yhteisöllisyyden tuntua etäopetuksen aikana. Jot-
kut opettajat pitivät ohjeiden antamista tavallista vaikeampana, kun oppilaita ei nähnyt 
ja heidän ilmeistään ei voinut päätellä, oliko ohjeet ymmärretty.

8.  Teams-tunneista tuli helposti kovin opejohtoisia. Opiskelijoista 
äänessä oli usein vain ne hyvät ja/tai rohkeat. Syrjään vetäyty-
vien oli entistä helpompi vain olla langoilla vailla mitään osallistu-
mista. Opetustuokion keskustelut olivat open ja opiskelijan välisiä 
ja irrallisia. (Englannin opettaja, aikuisopetus)

Toisaalta moni opettaja mainitsi, että etäopetuksen aikana oppilailla oli parempi työ-
rauha kuin tavallisesti luokassa. Livetunneilla opettaja saattaa tarvittaessa hallinnoida 
häiriköivän oppilaan oikeuksia videopuhelinpalvelun asetuksista. Etäopetus sopi opet-
tajien mielestä joillekin oppilaille ja varsinkin motivoituneet oppilaat pärjäsivät hyvin 
(9). Lisäksi itsenäisten tehtävien teettäminen oppilailla teki ylöspäin eriyttämisestä hel-
pompaa (10).

9.  Taitavien opiskelijoiden itseohjautuvuuden lisääntyminen, 
itsenäisyys, usko omiin taitoihin ja vahvuuksiin [tulivat esille 
etäopetuksessa]. (Saksan ja espanjan opettaja, lukio)

10. Ydinasioihin keskittyminen, kaiken ylimääräisen karsiminen pois 
[toimi parhaiten]. Ylöspäin eriyttäminen oli helpompaa. 

(Englannin ja ruotsin opettaja, alakoulu)
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Siinä missä joidenkin oppilaiden tukeminen osoittautui haastavaksi etäopetusjaksolla, 
toisille etäopetuksessa käytetyt työmuodot sopivat hyvin, ja he pääsivät näyttämään 
osaamistaan monipuolisesti. Eriyttämisen merkitys siis korostui etäopetuksessa. Toiset 
oppilaat loistivat ja toiset tarvitsivat tavallista enemmän tukea. Suuressa opetusryhmässä 
etenkin suullisten harjoitusten tekeminen nähtiin haastavaksi, mutta pienryhmissä oppi-
laat uskalsivat toisinaan ilmaista itseään vieraalla kielellä jopa tavallista tuntitilannetta 
paremmin. Myös oppilaan kotona tallentamia ääniviestejä pidettiin toimivana tapana 
näyttää osaamista.

Kyselyvastausten perusteella voidaan todeta, että etäopetuksessa on tärkeää panostaa 
hyvään vuorovaikutukseen ja yhteishengen rakentamiseen. Esimerkiksi oppilaan kutsu-
minen nimeltä lisää läheisyyden tuntua. Myös kameran käyttöön kannattaa kannustaa. 
Oppilaille on tärkeää opettaa, miten videokuvan taustaa voi sumentaa tai taustaksi voi 
asettaa kuvan, jotta kotirauhaa ei häiritä. Lisäksi opettajan on hyvä varmistaa, että kaikki 
saavat tasapuolisesti mahdollisuuksia osallistua keskusteluun. 

Työtapojen kehittäminen palkitsee

Keväällä 2020 tuntisuunnittelu oli tavallista vaativampaa, kun moni työtapa piti muut-
taa pikavauhdilla etäopetukseen soveltuvaksi. Opettajat näkivät paljon vaivaa etsiessään 
ja laatiessaan sopivia ja monipuolisia etäopetukseen tehtäviä, joissa esimerkiksi otet-
tiin valokuvia tai tallennettiin ääniviestejä. Moni olikin tyytyväinen siihen, että oppi 
laati maan uutta oppimateriaalia sekä suunnittelemaan pari- ja ryhmätyöskentelyä myös 
etäopetuksessa (11).

11.  Jotkut kirjalliset ja suulliset tehtävät onnistuivat erittäin hyvin. 
Oppilaat olivat nähneet vaivaa niiden tekemiseen ja niistä 
saamani palaute oli hyvää. Onnistuin tekemään monipuolisia 
tehtäviä. (Englannin ja ranskan opettaja, yläkoulu)

Moni opettaja ilahtui erityisesti siitä, miten paljon monipuolisempaa oppimateriaalia 
voi hyödyntää verkossa ja digitaalisilla oppimisalustoilla. Jotkut olivat laatineet oppilaille 
monipuolisia yksilötehtäviä esimerkiksi suulliseen harjoitteluun (12). Toiset olivat ko-
keilleet opetusvideoiden laatimista ja saaneet niistä positiivista palautetta oppilailtaan.
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12.  Vieraissa kielissä voi pohtia sitä, kuinka paljon autenttista ja 
mielenkiintoista materiaalia verkossa on saatavilla, ja lisätä sen 
käyttöä tulevaisuudessa. Kielten suullisia tehtäviä on helppo 
suunnitella tehtäväksi myös kotona kirjallisten lisäksi. Niiden 
määrää voisi lisätä, sillä nykyisillä laitteilla ja ohjelmilla niiden 
tallentaminen ja lähettäminen on helppoa. 

(Englannin ja ranskan opettaja, yläkoulu)

Suullisen harjoittelun toteuttamista tunnilla vaikeutti se, että oppilaat eivät useinkaan 
olleet  halukkaita avaamaan mikrofonejaan ryhmäopetuksessa. Jotkut opettajat saivat 
kuitenkin parikeskustelut onnistumaan hyvin sellaisten videopalveluiden avulla, jotka 
mahdollistivat oppilaiden jakamisen pienryhmiin (13).

13.  Opiskelijat työskentelivät mielellään suullisesti pienemmissä 
ryhmissä, mikä oli helppo toteuttaa Discordissa. Opettaja 
pystyi hyppimään ryhmien välillä helposti. 

(Ruotsin opettaja, lukio)

Vaikka uusien, etäopetukseen soveltuvien työtapojen kehittäminen kuormitti opettajia, 
moni opettaja koki onnistumisen elämyksiä ja sai uusia oivalluksia digitaalisten oppi-
materiaalien mahdollisuuksista kieltenopetuksessa. Etäopetusjaksolla kertyneet koke-
mukset ja tekniset valmiudet tarjoavatkin monia mahdollisuuksia opetuksen kehittämi-
seen. Sähköisen oppimisalustan käyttö materiaalien jakamisessa, oppilaan edistymisen 
seuraamisessa ja palautteen antamisessa osoittautui niin hyödylliseksi, että oppimisalustat 
jäävät todennäköisesti käyttöön aiempaa laajemmin myös lähiopetuksessa.

Digitaidot rikastavat 
kieltenopetusta

Kokosimme opettajien näkemyksiä etäopetuksen kokemusten hyödyntämisestä tule-
vaisuuden kieltenopetuksessa (kuvio 3). Tässä kappaleessa vastaamme siis kolmanteen 
tutkimuskysymykseen.
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KUVIO 3. Opettajien näkemyksiä etäopetuksen hyödyntämisestä

Kuten kuviosta 3 näkyy, kevään 2020 etäopetusjakso lisäsi merkittävästi opettajien 
varmuutta etäopetuksen antamiseen tulevaisuudessa. Osa opettajista näkikin, että etä-
opetusta voitaisiin hyödyntää koulujen kielivalikoiman laajentamiseen esimerkiksi täy-
dentämällä kieliryhmiä etäoppilailla ryhmäkokovaatimusten täyttämiseksi. Opettajat 
eivät kuitenkaan yleensä olleet kovin halukkaita hyödyntämään etäopetusta omassa ope-
tuksessaan, eivätkä he kokeneet sen monipuolistavan opetustaan. Suurin osa ei myöskään 
ollut halukas osallistumaan koulujenväliseen etäopetukseen.

Vaikka avointen vastausten perusteella iso osa opettajista ei haluaisi käyttää etäopetusta 
pääsääntöisesti kieltenopetuksessa, nähtiin etäopetuksen tarjoavan mahdollisuuksia tule-
vaisuuden kieltenopetukseen. Moni opettaja oli sitä mieltä, että etäopetus voisi auttaa 
kielitarjonnan laajentamisessa siten, että yhä useammalla oppilaalla olisi todellinen mah-
dollisuus valita vieraita kieliä (14). Moni mainitsi myös, että sitä voitaisiin hyödyntää 
esimerkiksi oppilaiden pidempien sairauspoissaolojen aikana. Lisäksi yhteistyö muiden 
luokkien tai koulujen kanssa voisi järjestyä verkossa (15).

Osallistuisin mieluusti koulujen-
väliseen kielten etäopetukseen.

Mielestäni koulujen kieliryhmiä tulisi
täydentää etäoppilailla ryhmäkoko-

vaatimusten täyttämiseksi.

Mielestäni etäopetusta tulisi hyödyntää
koulujen kielivalikoiman laajentamiseen.

Kevään etäopetusjakso on lisännyt
varmuuttani antaa etäopetusta jatkossa.

Etäopetus monipuolistaisi
opetustani tulevaisuudessa.

Haluaisin käyttää jatkossa etäopetusta.

vastausten lukumäärä
0 20 40 80 100 120 14060

samaa mieltä eri mieltäneutraali
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14.  Kielipaletti pk- [peruskoulu-] ja lukio- ja ammattikoulusektorilla 
on uskomattoman kapea; käytännössä oppilaat voivat valita vain 
englannin, saksan ja ranskan kielen opetuksen välillä. Jos oppilas 
voi valita venäjän tai espanjan, se on jo luksusta. Kuitenkin 
Helsingissä puhutaan yli sataa kieltä. […] Tässä mielessä 
etäopetus voisi tuoda työkaluja tilanteen kehittämiseen. 

(Italian opettaja, aikuisopetus)

15.  Minusta voisi olla etäpäiviä tai etäviikkoja, jotta sähköiset jutut 
pysyvät mielessä. Vihkoja ei välttämättä tarvittaisi, vaan työt 
palautettaisiin siellä. Voisi paremmin tehdä yhteistyötä jonkun 
ystäväluokan kanssa, kaikkien ollessa etäopetuksessa, 
tandem-opetus. (Ruotsin opettaja, yläkoulu)

Vastaajat näkivät etäopetuksessa mahdollisuuksia myös kieltenopettajien työllistymi-
seen ja palkkaukseen. Nykyisin kieltenopettajalta saatetaan ottaa osa palkasta pois, jos 
ryhmäkoko on alle tietyn oppilasmäärän. Ryhmiä voitaisiinkin täydentää esimerkiksi 
haja-asutusseudun etäoppilailla. Lisäksi opetusvideoiden ja tehtäväpakettien laatiminen 
oppimisalustalle voisi auttaa kieltenopettajia järjestämään työaikaansa paremmin (16).

16.  Monissa lukioissa opetetaan valinnaisia kieliä puolella palkalla, 
jos ryhmässä on alle 12 lukiolaista. Etäopetuksella voisi täyden-
tää haja-asutusseudulla ryhmiä tai sitten opettaja, joka saa 
puolik kaan kurssin palkan aineestaan, voisi osan tunneista hoitaa 
etänä. Valinnaisaineet on myös sijoitettu hyvin usein lukujärjes-
tykseen 1. tai viimeisiksi tunneiksi, jolloin hyppytunteja kertyy 
viikkoon huomattavasti. Hyppytunneilla voisi tehdä YouTube 
-tunteja ja ladata ne opiskelijoille katseltaviksi. Tästä nousee kui-
tenkin pelko siitä, että säästetään ja koko kunnan valinnaiskielen 
opetuksen hoitaa yksi ope sähköisesti etänä. Etäopetus ei ole 
yhtä kuin epäopetus, mutta ei se kyllä lähiopetusta korvaa. 

(Ranskan ja venäjän opettaja, yläkoulu)

Etäopetus sopi opettajien mielestä joillekin oppilaille jopa paremmin kuin lähiopetus. 
Motivoituneiden ja itseohjautuvien oppilaiden lisäksi opettajat mainitsivat, että moni 
arka oppilas uskalsi näyttää osaamistaan paremmin etäopetuksen aikana (17). Etäopetuk-
sesta hyötyivät myös ne, jotka kärsivät luokkahuoneen metelistä. Etä- ja lähiopetuksen 
yhdistämistä pohdittiin joissakin vastauksissa, vaikka se ei kovin suosittua opettajien 
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keskuudessa ollutkaan (18). Tätä saattaa hankaloittaa myös sopivien työtilojen puut-
tuminen sekä opettajilta että oppilailta. Oppilaiden opettaminen samanaikaisesti sekä 
lähiopetuksessa että etänä voi myös kuormittaa opettajia.

17.  Osa etenkin aremmista oppilaista suorastaan kukoisti 
etä opetuksessa! Voisimme miettiä, miten saisimme heidät 
näkyviin myös lähiopetuksessa. (Englannin opettaja, yläkoulu)

18.  Osa oppilaista kaipaa omaa rauhaa ja selviytyy paremmin 
kotona. Eli ehkä olisi hyvä yhdistää etäopetusta lähiopetukseen. 
Opettajan kannalta on muistettava, että kotona ei ole välttämättä 
työtilaa eikä rauhaa opettamiseen. (Englannin ja ruotsin opettaja, yläkoulu)

Digitaaliset työkalut sekä rikastavat kieltenopiskelua että harjoituttavat tulevaisuuden 
työelämätaitoja12. Opettajat suhtautuivat digitaalisiin työkaluihin ja oppimisalustoihin 
positiivisesti mutta varsinaiseen etäopetukseen varauksellisemmin. Kevään 2020 etä-
opetusjakson perusteella kieltenopettajat olivat laajasti sitä mieltä, että etäopetuksesta ei 
ole lähiopetuksen korvaajaksi. Sen sijaan etäyhteyksiä toivottiin hyödynnettäväksi etä-
kokouksissa ja vanhempien tapaamisissa. Työyhteisön tapaamisista videoyhteyden avulla 
oli saatu hyviä kokemuksia, ja osa piti niitä kasvokkaisia kokouksia tehokkaampana. 
Kokousten siirtäminen verkkoon saattaakin vapauttaa voimavaroja opettajan ydintyöhön 
eli opettamiseen.

Etäopetusjakso lisäsi joka tapauksessa opettajien valmiuksia etäopetuksen antamiseen. 
Etäopetusta voitaisiin hyödyntää nykyistä laajemmin kielitarjonnan monipuolistamiseen 
ja kieliryhmien täydentämiseen. Oppilaiden näkökulmasta opetus videoyhteyden kautta 
on usein täysin itsenäistä suoritusta parempi vaihtoehto.

Lopuksi

Tällä tutkimuksella olemme saaneet paljon tietoa toimivista käytänteistä ja oivalluksista 
etäopetuksessa. Näitä käytänteitä voidaan hyödyntää tulevaisuuden etäopetuksessa, joka 
saattaa jopa lisääntyä koronapandemian seurauksena. Esimerkiksi Oulussa aloitettiin 

12.  Opetusteknologian vastuullisesta käytöstä, ks. von Zansen tässä kokoelmassa.
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B2-japanin etäopetus syksyllä 2021 (ks. tämän teoksen johdantoa). Olemme koonneet 
toimivista käytänteistä ja oivalluksista etäopetuksen huoneentaulun, jonka toivomme 
auttavan hyvien toimintamallien löytämisessä etäopetukseen nyt ja tulevaisuudessa.

Etäopetuksen huoneentaulu

•  Sanoita 
oppimistavoitteet 
ja ohjeet selkeästi

•  Valitse 
monipuolinen 
oppimisalusta

•  Tarjoa mahdollisuuksia 
näyttää osaamista 
monipuolisesti

•  Muista moni - 
puolinen arviointi

•  Panosta hyvään 
vuorovaikutukseen

•  Puhuttele 
oppilasta nimeltä

•  Mahdollista kaikkien 
tasapuolinen 
osallistuminen

•  Seuraa oppilaan kehitystä 
jakson aikana (ei vain 
puolivälissä ja lopussa)

•  Kannusta kameran 
käyttöön livetunnilla

•  Suosi työtapana 
pienryhmiä, joissa 
opettaja vierailee

•  Anna palautetta 
säännöllisesti

•  Mitoita työmäärä oikein: 
ethän kuormita itseäsi 
tai oppilasta liikaa

Huoneentaulussa kuvataan toimintamalleja, jotka edistävät etäopetuksen onnistumis-
ta. Monet huoneentaulussa mainitut toimintamallit ovat keskeisiä myös luokkahuone-
opetuksessa. Voidaankin siis todeta, että laadukkaan luokkahuoneopetuksen piirteet ovat 
tärkeitä myös etäopetuksessa.

Luokkahuoneopetuksen tavoin myös etäopetuksessa tavoitteet ja ohjeet tulee kertoa 
selkeästi, jotta oppilaat tietävät, mitä tunneilla tehdään, mitä on tarkoitus oppia ja millä 
aikataululla. Samoin huomiota kannattaa kiinnittää monipuolisiin työtapoihin, palaut-
teeseen ja arviointiin. Etäopetus tarjoaa mainiot mahdollisuudet uusien työtapojen ja 
autenttisten materiaalien kokeiluun sekä opetuksen eriyttämiseen: siinä missä osa oppi-
laista tarvitsee enemmän opettajan tukea, toiset voivat nauttia suurempien projekti töiden 
tuomasta haasteesta. Etäopetuksessa opettaja voikin keskittyä enemmän tukea tarvitse-
viin oppilaisiin silloin, kun toiset työskentelevät itsenäisesti esimerkiksi tehtäväpakettien 
parissa.

Työtavoista erityisesti pienryhmät ovat toimiva idea, sillä suuremmissa ryhmissä heikot 
tai ujot oppilaat eivät välttämättä uskalla ilmaista mielipiteitään tai osallistua suulli-
siin harjoituksiin. Pienryhmissä työskentely saattaa myös edistää monipuolista vuoro-
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vaikutusta, jonka merkitys korostuu etäopetuksessa. Yhteisöllisyyttä voidaan lisätä edel-
leen kannustamalla kameran käyttöön oppitunneilla. Jokaisen oppilaan huomioiminen 
nimellä puhutellen lisää tunnille lämmintä ja välitöntä ilmapiiriä. Videopuhelinpalvelun 
tarjoamien viesti- tai tunnetoimintojen hyödyntäminen opetuksessa mahdollistaa kaik-
kien osallistumisen opetukseen.

Oppilaan työskentelyä on tärkeä seurata pitkin jaksoa, sillä säännöllisesti annettu 
moniulotteinen palaute edistää oppimista myös etäopetuksessa. Palautteen ohella on 
hyvä muistaa muutkin monipuoliset arviointitavat. Monet kieltenopettajat ovat koke-
neet sähköiset oppimisalustat hyviksi ympäristöiksi erityisesti kirjallisten tehtävien jaka-
miseen, palautteen antamiseen ja oppilaan edistymisen seuraamiseen. Oppimisalusta 
kannattaakin valita huolella, jotta se on tarkoituksenmukainen ja helposti käytettävä. 
Työtä saattaa helpottaa, jos oppimisalustalla on käytössä oma videopuhelinpalvelu. Näin 
kaikki tehtävät voidaan keskittää yhteen paikkaan. Ehkä tärkein toimintamalli liittyy 
kuitenkin työmäärään: se tulee mitoittaa oikein, jotta opettaja ei kuormita liikaa itseään 
tai oppilaitaan. Opettajan ei esimerkiksi ole välttämättä tarpeen tai mielekästä tarkastaa 
kaikkia oppimisalustalle palautettuja tehtäviä, vaan alustalle voidaan ladata myös tehtä-
vien oikeat ratkaisut, jotka oppilaat voivat tarkistaa itsenäisesti.

Kevään 2020 etäopetusjakso lisäsi opettajien valmiuksia etäopetuksen antamiseen. Vaik-
ka etäopetuksesta ei pääsääntöisesti ole lähiopetuksen korvaajaksi, sitä voitaisiin hyö-
dyntää nykyistä laajemmin kielitarjonnan monipuolistamiseen ja kieliryhmien täyden-
tämiseen. Lisäksi etäopetuksen aikana opittiin käyttämään monia digitaalisia resursseja, 
joita voidaan hyödyntää myös lähiopetuksen monipuolistamisessa.



247IV   AVARTUVAT OPPIMISYMPÄRISTÖT

Lisää vinkkejä etäopetukseen:

·   DivED - vinkkejä kielitietoiseen etäopetukseen: 
https://dived.fi/news/vinkitetaopetukseen/

·   Etäopetuksen näytön paikka – opas etäopetukseen: 
https://fi.wikibooks.org/wiki/Et%C3%A4opetuksen_ 
n%C3%A4yt%C3%B6n_paikka 

·   Opetushallituksen tukimateriaali etäopetukseen: 
https://www.oph.fi/fi/uutiset/2021/tukimateriaalimme-auttaa- 
etaopetukseen-siirtymisessa-myos-83-alkaen 

·   Varpunen –  Vinkkejä alakoulun etätyöskentelyyn: 
https://www2.helsinki.fi/sites/default/files/atoms/files/ 
kevatvarpusten_vinkkeja_etaopetukseen.pdf

·   Etäopetuksen aika – opettajan opas tekijänoikeuksiin: 
https://www.opettajantekijanoikeus.fi/2020/03/ 
etaopetuksen-aika/
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