
Etäopetuksen opas:  
4 askelta onnistumiseen



Viime aikoina yhä useampi koulu toteuttaa 
etäopetusta, mutta alkuun pääsemiseen 
liittyy joitakin kysymyksiä. Onnistuakseen 
etäopetuksessa digitaalisilla työvälineillä on 
keskeinen merkitys. 

Tässä oppaassa käymme läpi etäopetuksen suunnittelun 
ja toteutuksen askel askeleelta. Käytännössä koetelluilla 
ratkaisuilla sekä tarkistuslistan avulla voit varmistua OPS 
tavoitteiden saavuttamisen myös etäopetuksessa.

Esimerkkitapaus 
Forsyth County, Georgia, USA: 

• 49,800 oppilasta

• 38 koulua

Forsyth Countyn alueella koulut 
joudutaan sulkemaan usein 
vaarallisten sääolosuhteiden takia. 
Viimeisen kuuden vuoden aikana 
koulut ovat toteuttaneet etäopetusta 
itslearning oppimisympäristön avulla. 



Suunnittelu on etäopetuksen onnistumisen 
avain. Suunnittelussa huomioidaan myös 
mahdolliset etäopetuksen haasteet.

Haasteita voivat olla:

• Oppilaiden ja vanhempien epäselvät odotukset

• Sopeutuminen tilanteeseen, jossa oppilailla ei ole 
lähikontaktia opettajaan

• Vaihtelevat digitaaliset työvälineet hämmentävät ja 
hukkaavat aikaa

Välttääksesi yleisimmät etäopetuksen sudenkuopat, 
aloita näillä neljällä päävaiheella rakentamaan 
huolellisesti  määritelty ja selkeästi ilmaistu etäopetuksen 
toimintamalli.

Etäopetuksessa  
4 päävaihetta



Tiedottaminen
Ennen etäopetukseen ryhtymistä, varmista 
että kaikki asianosaiset koulussasi/
oppilaitoksessasi ovat tietoisia siitä ja pyydä 
avointa palautetta. Etäopetus perustuu 
opetussuunniteman tavoitteisiin  ja sisältää  
niin teknologian ja opetushenkilökunnan 
osaamisen, kuin myös oppijat ja vanhemmat. 

Aloita tiedottamalla kaikkia osapuolia, joita 
asia koskee. Käytä tätä tilaisuutena esitellä 
kaikille etäopetuksen menetelmät/työtavat ja 
avaa keskustelu ideoista ja huolenaiheista. 
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Etäopetussuunnitelma
Yksi keino etäoppimispäivien onnistumiseksi on käsitellä niitä kuin tavallisia koulupäiviä. 
Ne sisältäisivät aloitus- ja lopetusajan ja päivän rakenteen. Etäkoulupäivään kuuluu tauot ja 
”välitunnit”.

Oikein valituilla digitaalisilla työvälineillä voit tehdä 
verkko-oppimisesta aivan yhtä kiinnostavaa kuin 
lähiopetuksesta. Osallistavat digitaaliset työkalut ja 
tietolähteiden käyttömahdollisuus mahdollistavat 
personoitavan oppimiskokemuksen etä- ja/tai 
lähiopetukseen.

Harkitse näitä tehokkaita digitaalisia työvälineitä 
tehdäksesi etäoppimisesta hauskaa ja 
informatiivista:

Äänestykset ja kyselyt: Opettajat voivat motivoida 
äänestyksien ja kyselyjen avulla päivän alussa. 
Niiden avulla voi antaa ohjeita, testata omaksuttua 
asiaa tai antaa palautetta oppitunneista.

Keskustelut: Erinomainen työväline  oppijoiden 
sitoutumista lisäämään. Keskustelut antavat 
opettajille keinon jakaa ohjeita, käyttää 
vertaisarviointia ja keskustella ajankohtaisaiheista.

Videotallenteet: Oppimisprosessia elävöittää, kun 
oppijat saavat päivän ohjeet videolla. Opettaja 
voikin ennakkoon tallentaa käsiteltävän aiheen 
tavoiteet ja työmuodot ilmaistaakseen selkeämmin 
vaikeita käsitteitä ja  antaakseen selkeät tehtävien 
ohjeet.

Videoneuvottelut: Toinen kiinnostava keino 
käyttää videoita on videoneuvottelu. OPettaja 
voi aikatauluttaa muutaman minuutin pituinen 
videoneuvottelu jokaisen oppijan kanssa tilanteen 
kartoittamiseksi ja vastatkseen oppijoiden 
kysymyksiin. 

Opetuspelit: Monipuolista opiskelua tarjoamalla 
oppijoille esim. digitaalisia sanapelejä, palapelejä, 
simulaatio-harjoituksia ja muita pelejä, jotka 
parantavat käsitteiden ymmärtämistä ja kehittävät 
kriittisiä ajattelutaitoja.
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2 Tunnista haasteet
Digitaalisen tasa-arvon takaaminen oppijoille on yleinen este kouluissa etäopetusta 
harkittaessa. Osalla oppijoista ei ole kannettavia tietokoneita tai verkkoyhteyttä kotona. 
Ohessa pari tapaa varmistaa etäopetuksen saavutettavuus:

1. Kun valitset uusia opetusteknologioita luokalle, 
varmista, että ne tarjoavat kaikki toiminnot myös 
kaikissa mobiililaitteissa. Vaikka joillakin oppijoilla 
ei olisi kotona tietokonetta, heillä saattaa olla 
pääsy matkapuhelimeen tai tablettiin.

2. Lisää opetuskäytäntöihin ehto lisäajasta. Jos 
annat kotitehtäviä etäopetuksessa, anna niille 
oppijoille, joilla ei ole etäopetusyhteyttä, lisäaikaa 
tehtävien suorittamiseen kouluunpaluun jälkeen.

3. Pyri mahdollistamaan oppijoille lainakoneita/-
tabletteja.  

Tehokkain tapa tunnistaa etäopetuksen mutkat 
on harjoitella etukäteen. Pienellä harjoittelulla 
varmistutaan etukäteen äkilliseen tositilanteeseen 
ja ennakoidaan etäopetuksen sujuvuus ja toteutus. 
Tämä on myös oikea hetki varmistaa, että kaikki 
asianosaiset on koulutettu kunnolla digitaalisten 
laitteiden ja järjestelmien käyttöön.



"Koulumme verkko-
opetussuunnitelmassa käytetään 
itslearning-alustaa oppijoiden 
sitouttamiseen, tehtävien 
antamiseen ja viestintään 
opettajien, oppijoiden ja 
vanhempien välillä, silloin kun ei ole 
mahdollisuutta henkilökohtaiseen 
vuorovaikutukseen,"

Jason Naile 
Johtaja, Instructional Technology and 
Media, Forsyth County Schools
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Kotona opiskelu on erinomainen kokemus oppijalle, joka on astumassa työelämään 
2000-luvulla. Itseohjautuvuus on elintärkeä taito, mutta osalle oppijoista se voi olla vaikeaa, 
kun kotona on esim. pikkusisko/-veli, jolla ei ole etäopetusta tai kun sosiaalisessa mediassa on 
jatkuvasti houkutuksia.

Oppijan sitouttamiseksi voit kokeilla näitä ohjeita:

Ei mahdollisuutta tekosyihin. Tarjoa oppijoille 
keskuspaikka, josta löytyvät kaikki oppimateriaalit, 
tehtävät, digitaaliset työvälineet ja kaikki muu, mitä 
tarvitaan tehtävien suorittamisessa. Näin oppijat eivät 
voi väittää, etteivät he tienneet, mistä he löytävät  
oppimateriaalit tai että ohjeet olivat epäselviä.

Teetä tehtäviä reaaliaikaisesti. Anna tehtävä, 
joka sisältää näkyvää reaaliaikaista toimintaa, 
kuten ryhmäkeskustelu, videoneuvottelu tai vaadi 
palauttamaan tehtävä tiettyyn kellonaikaan mennessä.

Yhteydenpito. Voit helposti pitää yhteyttä 
oppijoihin, jotka eivät ole aktiivisia, pikaviesteillä tai 
videoneuvottelun avulla.

Anna mahdollisuus eri vastaustavoille. 
Varmista oppijan sitoutuminen antamalla vaihtoehtoja 
siitä, miten he voivat todistaa omaa oppimistaan. 
Sen sijaan että kaikki oppijat toimittavat kirjalliset 
vastaukset, anna heille mahdollisuus tehdä video, 
piirustus, äänitallenne tai jokin muu oppimisnäyte.

Varmista osallistuminen



itslearning tekee 
etäopetuksesta sujuvampaa
Etäopetuksesta saa sujuvan suunnitellulla 
ja ilmoitetuilla toimintaohjeilla yhdistettynä 
keskitettyyn ja laajasti käyttöönotettuun 
digitaaliseen oppimisympäristöön. 
itslearning yksinkertaistaa verkko-
opetusta suunnitelmista toteutukseen. 
itslearning kytkee suunnitelmiin  helposti 
oppimateriaalit, viestinnän ja yhteistyön 
myös mobiililaitteilla.

itslearning myös tukee koulun johtamista 
ja päätöksentekoa. Opetus voi jatkua  
mahdollisimman normaalisti myös etänä 
ja huoltajat vakuuttuvat siitä, että heidän 
lapsensa pystyvät suoriutumaan etäehtävistä 
ja palauttamaan niitä opettajalle. Myös 
arvioinnit palautuvat oppijoille sovitulla tavalla. 
Huoltajat näkevät yhdellä silmäyksellä lastensa 
lukujärjestyksen, tehtävät ja opettajan viestit sekä 
arvioinnit.



1 OLETTEKO SAANEET KAIKILTA ASIANOSAISILTA PALAUTETTA?

3 OLETTEKO MAHDOLLISTANEET ETÄOPETUKSEN JA HUOMIOINEET 
NE OPPIJAT, JOILLA EI OLE MAHDOLLISUUTTA OSALLISTUA 
ETÄOPETUKSEEN?

5 HAVE YOU COMPLETED A DRY-RUN OF YOUR PROCESS WITH 
EVERYONE INVOLVED?

2 OLETTEKO ANTANEET SELKEÄT OHJEET HUOLTAJILLE JA OPPIJOILLE 
SIITÄ, MITEN ETÄOPETUKSEEN OSALLISTUMINEN TOTEUTETAAN?

4
ONKO TEILLÄ OLEMASSA ALUSTA, JOKA YHDISTÄÄ OPETTAJAT, 
OPPIJAT JA VANHEMMAT SEKÄ TUKIHENKILÖT, JA JOLLA HELPOSTI 
PÄÄSEE KÄYTTÄMÄÄN KAIKKIA DIGITAALISIA TYÖKALUJA, 
OPPIMATERIAALEJA JA  VIESTINTÄVÄLINEITÄ?

6 DO YOU HAVE A CENTRALIZED HUB THAT PROVIDES 
ADMINISTRATORS, TEACHERS, STUDENTS, AND PARENTS 
EASY ACCESS TO ALL DIGITAL TOOLS, RESOURCES, AND 
COMMUNICATION? 

VALMISTOIMENPIDE 

Etäopetuksen suunnittelun 
tarkistuslista



Kuinka voimme auttaa...

Etäopetuksen luotettavana kumppanina 
voimme auttaa Sinua etäopetuksen 

suunnittelussa ja toteutuksessa niin, että 
oppiminen jatkuu myös koulujen ollessa 

suljettuna. 

Lisätietoja itslearningista saat sivustoltamme  
itslearning.com/fi

itslearning Oy, Urho Kekkosenkatu 4-6 E, 00100 Helsinki


