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Taustaa 

Helsingin yliopistossa alkoi etäopetusprojekti vuonna 1994, ja Merja Auvinen lähti mukaan 1995 työparinaan Aarno Rönkä. 
Tarkoitus oli tutkia etäopetusta ja saada Kilpisjärvelle yläkoulun englanninopetusta TVT-tekniikan tukemana. Alussa 
yhteydenpitoon käytettiinkin järeitä videoneuvottelulaitteita. Etäisyyttä kouluilla oli yli 1000 kilometriä ja hankkeesta oltiin 
kiinnostuneita laajalti. Kuvausryhmiä ulkomailta kävi tutustumassa toimintaan. Opetusta annettiin jopa 10 tuntia viikossa muun 
muassa englannissa, ruotsissa, biologiassa, äidinkielessä, uskonnossa ja oppilaanohjauksessa niin, että 17 % kaikesta 
Kilpisjärvellä annettavasta opetuksesta oli etäopetusta. 

Alkuun opetustilanne oli niin sanottua luokkamuotoista etäopetusta, jossa Helsingissä oli koolla puolikas luokka oppilaita ja yhtä 
aikaa Kilpisjärvellä kaikki kyseiseen opetusryhmään kuuluvat 4 – 5 oppilasta. Kilpisjärvellä ei etäopetustilanteessa ollut erityistä 
ohjaajaa, vaan oppilaat huolehtivat järjestelyistä itse. Tarvittaessa apu oli kuitenkin lähellä. 

Myöhemmin 

Alkuvuosien kokemusten jälkeen oppiainevalikoima supistui englantiin, matematiikkaan ja ruotsiin. Kumpaankin etäpisteeseen 
koottiin yhtä suuret opetusryhmät, mikä tarkoitti 2 – 4 oppilasta. Vuonna 2006 siirryttiin tekniikassa IP-pohjaiseen 
videoneuvotteluun ja 2012 aloitettiin Adobe Connect -järjestelmän käyttö, jolloin samalla luovuttiin lähiryhmästä Helsingissä 
kokonaan. 

Haasteena vuorovaikutus 

Oppimistavoitteet etäoppilaille ovat olleet samat kuin lähiopetuksessakin. Opetuksen pitää tukea viestinnällistä ja sosiaalista 
vuorovaikutusta ja perustua yhteisöllisyyteen. Tunneilla tehdään projektitöitä ja harjoitellaan tiedonhankintaa. Oppilaita 

ohjataan asettamaan oppimistavoitteitaan itse sekä arvioimaan omaa ja kaverin oppimista. Kohdekieltä pyritään käyttämään 
tunneilla niin paljon kuin mahdollista. Kaikki tämä on kuitenkin etäopetuksessa haaste. 

Vuorovaikutusta tuetaan lähi- ja etäryhmän välillä sekä opettajan ja eri ryhmien välillä. Erityisesti opetuksen alkuvaiheessa 
törmätään ujosteluun ja jännittämiseen. Merja Auvinen näkee erittäin tärkeänä sen, että opetuksen alussa opettaja ja eri 
opetusryhmät tapaisivat lähijaksolla toisensa, mikä vapauttaa tunnelmaa ja auttaa jännittämisen vähentämisessä. Vähitellen 
jännittäminen kuitenkin vähenee. 

Vinkiksi Merja Auvinen antaa erilaiset tutustumisleikit, pelit, kyselyt ja tehtävät, jotka auttavat vuorovaikutuksessa alkuun. Joka 
tunnin alussa esimerkiksi on hyvä vaihtaa vapaasti kuulumiset paikkakuntien välillä. Ilmapiiristä kannattaa luoda humoristinen, 
kannustava ja leppoisa. Huolellinen suunnittelu on kaiken a ja o. Etäopetukseen on hyvä laatia käsikirjoitus, jossa kuvataan, 

miten vuorovaikutus missäkin tilanteessa sujuu. 

Kuva- ja ääniyhteyden lisäksi Auvinen on opetuksessaan käyttänyt hyväkseen muun muassa erilaisia oppimisympäristöjä, 

kuten Moodle, Ning ja Yammer. Oppilaat ovat laatineet verkkolehteä magazinefactory.edu.fi -järjestelmään. Oppimisympäristöt 
Auvinen näkee erittäin sopiviksi yläkoululaisille, lukiolaisille ja aikuiskoulutukseen. 

Merja Auvisen muistilista etäopetuksen suunnitteluun 

 Ideaali session pituus on 60 minuuttia, josta on varaa käyttää osa teknisiin selvityksiin ja muuhun orientoitumiseen. 

 Suunnittele, käsikirjoita! 

 Huolehdi erityistarpeista. 

 Käytä erilaisia työtapoja, irrota oppilaat välillä tietokoneilta! 

 Järjestä tarvittava skannaus ja monistus ajoissa. 

 Laadi varaohjelma! 

 Ohjaa selkeästi. 

 Laadi pelisäännöt: yksi puhuu kerrallaan, papereiden rapistelua vältetään jne. 

 Luota oppilaisiin: esim. näköyhteyttä ei tarvita koko aikaa. 
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 Pidä tilanne rauhallisena. 

 


