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Kevättä 2020 leimasi globaalisti koronaviruksen leviäminen. Ym-
päri maailmaa jouduttiin ottamaan käyttöön erilaisia rajoitustoi-
menpiteitä pandemian hillitsemiseksi, ja tästä seurasi ennennäke-
mättömän laaja oppilaitosten fyysisten tilojen sulkeminen. Suomen 
hallitus ja Opetus- ja kulttuuriministeriö antoivat maaliskuussa 
2020 ohjeen siirtyä etäopetukseen jokaisella koulutusasteella hy-
vin lyhyessä ajassa, joidenkin näkemysten mukaan päivässä, jotta 
kaikille edelleen turvattaisiin mahdollisuus koulutukseen (Anders-
son 2020). 

Tilanteesta muodostui nopeasti ainutlaatuinen verkkopedagogii-
kan ja digitaalisten oppimisympäristöjen stressitesti. ”Digiloikka”, 
joka on hallinnut viime vuosien aikana koulutukseen liittyviä dis-
kursseja, toteutuikin hyvin kokonaisvaltaisesti ja yllättäen. Tämä 
on herättänyt niin ihastusta ja ihmettelyä, kuin myös kriittisempiä 
kannanottoja. Hyppääminen etäopetukseen onkin paljastanut kou-
lutusorganisaatioiden verkko-opetuksen tilan niin hyvässä kuin pa-
hassa (Leiwo 2020). 

Tämä erityislaatuinen tilanne on vaatinut paljon ylimääräistä työ-
tä ja sopeutumista opettajilta ja opiskelijoilta. Nyt, kun ensimmäis-
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ten viikkojen kaaos ja työn uudelleen järjestely ovat tasaantuneet, 
koem me tärkeäksi pysähtyä reflektoimaan tilannetta ja arvioida 
kriittisesti sen vaikutuksia ja potentiaalisia lieveilmiöitä. Erityises-
ti haluamme keskittyä kysymykseen koulutuksen digitalisaatios-
ta, joka on nyt koronakriisin ja laajamittaisen etäopetusrupeaman 
kautta noussut entistäkin vahvemmin esille. Onko ”digiloikka” 
 onnistunut, jos kaikki opetus on pystytty tavalla tai toisella siirtä-
mään verkkoon? Onko tässä nyt ratkaisu koulutussektoria vuosia 
puhuttaneeseen kehitystarpeeseen? Vai tarjoaako tilanne sittenkin 
uudenlaisen linssin, jonka läpi on mahdollista katsoa koulutuksen 
”digipuhetta” ja digitalisaatiota kriittisemmällä silmällä, sekä hyö-
dyntää nyt saatua kokemusta pitkäjänteisempään ja syvällisem-
pään pedagogiseen kehittämiseen? Vastaus riippuu siitä, miten ym-
märrämme digitalisaation ja sen tavoitteet koulutuksessa. 

Nopea etäopetukseen ja sen moninaisiin muotoihin siirtyminen vai-
kuttaa vahvasti nykyhetkeen, mutta on tärkeä reflektoida tätä myös 
pidemmällä tähtäimellä. Tämä on keskeistä, jotta kriisin aikana no-
peasti valitut teknologiset ja pedagogiset ratkaisut, jotka eivät ken-
ties ole kasvatuksen kannalta kaikkein mielekkäimpiä tai innova-
tiivisimpia, eivät jäisi tavaksi, vaan niiden mielekkyyttä voitaisiin 
kriittisesti arvioida. 

Koronatilanne on tuottanut erilaisia erikoisnumeroita kansainväli-
sissä julkaisuissa, koska on myös tärkeää todistaa ja dokumentoi-
da tätä historiallisesti erikoista hetkeä (Jandrić 2020). Tässä olem-
me halunneet seurata useita muita kansainvälisiä korkeakouluja 
ja tutkijoita, jotta voimme myöhemmin tarkastella tapahtunutta 
ja hyödyntää sitä myös arvioidessamme digitalisaation suuntaa ja 
mielekkyyttä. 

Mielestämme on tärkeää osallistaa keskusteluun Covid-19-tilan-
teessa työskentelevien kasvatusalan ammattilaisten kuvauksia ti-
lanteesta, kun se on tuoreeltaan tapahtumassa, sekä pohtia mitä 
näistä voitaisiin oppia jo nyt. Kutsuimme siksi mukaan tähän keskus-
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teluun monialaisesti opettajia Tampereen ammattikorkeakoulusta. 
He reflektoivat tässä Covid-19 johdosta pakotettuun etäopetuk-
seen siirtymisen kulkua ja sen mahdollisia vaikutuksia yleisesti am-
mattikorkeakoulutukseen sekä erityisesti omaan alaansa. Opettajia 
pyydettiin vapaamuotoisesti kirjoittamaan 200–300 sanaa, ja ha-
lutessaan käyttämään seuraavia kysymyksiä pohdintansa tukena: 

1.  Miten siirtyminen täysin etäopetukseen mielestäsi toimi, 
miten se vaikutti työhösi, miten se on järjestetty/järjesty-
nyt, ja miten koet tämän tilanteen?

2. Millaisia vaikutuksia näkisit koulutusalallasi, ja laajemmin 
pakotettuun etäopetukseen vaihtamisella olevan?

3.  Millaisia vaikutuksia ennustat tästä olevan, kun korona-
kriisi on ohi?

Tässä julkaisussa tutustutaan näihin opettajien kommentaareihin. 
Ne on kirjoitettu tilanteen ollessa päällä, joten ne välittävät tuo-
reimman mahdollisen näkökulman. Kommentaarit on tekstin oi-
keinkirjoituksen korjausta, pienimuotoista stilisointia ja muutamaa 
tarkennusta lukuun ottamatta esitetty kuten kirjoittajat ne kirjoit-
tivat. Tekstit ovat näin ollen ”elämänmakuisia” ja ne kuvastavat ti-
lanteen aitoa kokemusta. 

Lopussa esitämme yhteenvedon, jossa keskustelemme kommen-
taarien keskeisimmistä havainnoista, ja esitämme ehdotuksia siitä, 
kuinka niiden antia voisi hyödyntää korkeakoulutuksen kehittämi-
sessä ja digitalisaation johtamisessa. Ensin on kuitenkin syytä kat-
soa tarkemmin digitalisaatiota ja siitä käytävää yhteiskunnallista 
ja tutkimuksellista keskustelua, jotka luovat kontekstin tarkastelul-
lemme.
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DIGITALISAATIO 
KOULUTUKSEN 
ILMIÖNÄ
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Digitalisaatio tuntuu saaneen pandemian myötä siivet selkään-
sä. Digitaalinen teknologia on mahdollistanut sen, että koulutus on 
voinut jatkua sosiaalisesta eristäytymisestä huolimatta. Digitalisaa-
tion hyödyt tässä tilanteessa ovatkin ilmeiset. Koulutuksen digitali-
saation tilannetta ja edellytyksiä kuvaavasta OAJ:n raportista (2016) 
käy ilmi, että opettajat suhtautuvat pääsääntöisesti digitalisaatioon 
myönteisesti. Digitalisaation hyötyinä nähdään mahdollisuus ilmiöi-
den monipuoliseen käsittelyyn, pedagogisen ajattelun uudistumiseen, 
sekä oppimisen syventämiseen ja monipuolistamiseen. Tämä on lin-
jassa aikaisemman tutkimuksen kanssa, joka osoittaa, että opettajat 
ovat valmiita ottamaan uusia välineitä käyttöön opetuksessaan, jos 
ne tukevat pedagogisten tavoitteiden toteutumista (Mertala 2019). 

OAJ:n selvityksen mukaan ammattikorkeakouluopettajista yli puo-
let oli antanut etä- tai verkko-opetusta jo vuonna 2017. Tämä on 
epäilemättä helpottanut äkillistä siirtymistä etäopiskeluun korona-
tilanteessa. Toisaalta tieto- ja viestintätekniikan (TVT) opetuskäy-
tön ongelmakohdiksi tunnistettiin liiallinen kiire ja ajanpuute – kun-
nolliselle suunnittelulle ja perehtymiselle ei hektisessä työtilanteessa 
riitä aikaa. Raportti nostaa esille myös sen, että digitalisaatio ja 
TVT:n käyttö on lisännyt opettajien työtä (OAJ 2016). Koronatilan-
teen myötä tämä kiire on yhtäkkiä kiihtynyt ennennäkemättömiin 
mittasuhteisiin, ja digitaalisiin ympäristöihin siirtyminen on hetkes-
sä tullut arkiseksi ja pakolliseksi. 
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Kovassa kiireessä ja paineessa verkkoon siirryttäessä opettajilla ei 
ole ollut aikaa harkita teknisiä ja pedagogisia ratkaisujaan kovin 
tarkasti. Kuin yhdessä yössä maailma onkin täyttynyt etäopetuksen 
ja verkko-oppimisen osaajista, jotka ovat tarjoamassa tukeaan ja 
näkemyksiään mm. virtuaaliyhteisö Twitterin kautta. Myös Opetus-
hallitus on avannut sivustolleen enemmän tai vähemmän avuliaan 
”Tukea poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin” -osion, joka sisältää 
tietoiskuja, materiaaleja ja linkkejä, joiden tarkoitus on tukea ope-
tusalalla työskenteleviä. Eri koulutusasteilla on otettu kiireessä käyt-
töön erilaisia opetusteknologioita, jotta opetusta voitaisiin jatkaa 
keskeytyksettä. Yllättävässä tilanteessa ei ole ollut aikaa miettiä 
jokaiseen tilanteeseen parhaita mahdollisia pedagogisia ratkaisu-
ja, vaan opetusta on pakon edessä siirretty verkkoon nopeasti, niil-
lä välineillä ja menetelmillä, jotka ovat olleet helpoiten saatavilla. 

Siksi on tärkeää varmistaa, että tämä tilanne ei johda hallitsemat-
tomaan muutokseen, jossa nopeat ja väliaikaiset ratkaisut vain siir-
retään osaksi käytänteitä. Riski tähän on todellinen, sillä tilapäisillä 
ratkaisuilla on usein taipumus jäädä pysyviksi. Tätä huolta havain-
nollistaa myös toukokuussa 2020 käyty keskustelu mahdollisesta 
tilapäisestä koronaverosta. Kansanedustaja Janne Heikkisen sa-
noin: ”elämässä mikään ei ole niin pysyvää, kuin väliaikainen vero” 
(Hara 2020). On siis aika ottaa askel taaksepäin, ja katsella digi-
talisaatiota ilmiönä kriittisen linssin läpi. 

Digitalisaatio on jo ennen koronaakin ollut viimeiset vuodet erot-
tamaton osa koulutuskeskustelua. Hallituksen muutama vuosi sit-
ten lanseeraama ”digiloikka” -käsite on nopeasti tullut osaksi kou-
lutuksen kentän sanavarastoa. Digitalisaatio ja sen edistämiseksi 
tarkoitettu ”digiloikka” jäävät kuitenkin usein pinnallisesti kuvatuik-
si, ja tietyllä tavalla itsestäänselvyyksiksi, joita ei sen kummemmin 
tarvitse purkaa osiin ja arvioida kriittisesti. Tästä havaintoesimerk-
kinä toimii OAJ:n puheenjohtajan Olli Luukkaisen esipuhe OAJ:n 
raporttiin Askelmerkit digiloikkaan (2016), jossa Luukkainen toteaa 
ykskantaan, että koulutuksen digiloikalle on ”ilmeinen tarve”, kos-
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ka koulutuksen on pysyttävä mukana digitalisoituvan maailman 
muutoksessa (2016). 

Viimeisten kolmen vuosikymmenen aikana digitaalisen teknolo-
gian on jatkuvasti puhuttu ”vallankumouksellistavan” koulutuk-
sen (Mertala 2019; Selwyn 2010; Postman 1992). Tähän vallanku-
mouksellistavuuteen liittyy ajatus siitä, että koulutus on ”rikki”, ja 
se voidaan korjata digitaalisen teknologian innovaatioiden avulla 
(Williamson 2020; Birch, Chiappetta ja Artyushina 2020). Koulu-
tuksen ”rikkinäisyyteen” puolestaan liittyy vahvasti narratiivi, jonka 
mukaan ongelmana on vanhanaikainen opetus, jonka digitaalisuu-
den omaksuminen päivittäisi ”tälle vuosituhannelle” (Mertala 2019; 
Selwyn 2010). Mertala (2019, 27) nimittää tätä ”koulutustekno-
logiapuheeksi”, jolle on ominaista ”arvosidonnainen, läpikotaisin 
poliittinen ja deterministinen kieli, joka ei jätä tilaa vaihtoehtoisille 
tulkinnoille tai epäröinnille”. 

Tukea tälle ajattelumallille on usein haettu työn murroksesta ja ta-
louden lainalaisuuksien muutoksesta siirryttäessä teollisesta yhteis-
kunnasta tietoyhteiskuntaan (Hoikkala & Kiilakoski 2018; Trilling & 
Fadel 2009). Uudistuskeskustelussa on keskitytty laitteisiin ja sovel-
luksiin, ja opettajien digitaitoihin, mutta ei juurikaan pedagogiseen 
reflektioon (Hoikkala & Kiilakoski 2018). Kun raaputetaan koulu-
tuksen digitalisaation tarpeellisuutta tätä teknodeterminististä pin-
taa syvemmältä, päästään nopeasti talouden tarpeiden alueelle. 
Elinkeinoelämän keskusliiton Mikael Jungnerilta tilaamassa digitali-
saatioraportissa (2015) digitalisaatioon liitetään voimakkaasti aja-
tus tehostamisesta ja tuottavuustavoitteista. Tämä sama ajattelu-
malli on valunut myös korkeakoulutuksen puolelle; digitalisaatiota 
tarjotaan ratkaisuksi korkeakoulujen kilpailuedun parantamiseksi. 
Suomessa on jo useamman hallitusohjelman aikana pidetty yllä pu-
hetta siitä, että koulun pitää muuttua, ja muutoksen on tultava di-
gitalisaation kautta koulun ulkopuolelta, ”siltä taholta, jossa muu-
toksen yhteiskunnalliset, teknologiset ja taloudelliset ulottuvuudet 
parhaiten ymmärretään” (Hoikkala & Kiilakoski 2018, 24). 



12

Samalla koulutusteknologiaa kuvataan pysäyttämättömäksi luon-
nonvoimaksi, jonka edessä korkeakouluilla on kaksi vaihtoehtoa: 
käyttää sitä ilomielin ja täysin palkein, tai pudota auttamattomasti 
kelkasta (Mirrlees & Alvi 2020). Tällä kaikella on myös jatkuvasti ko-
va kiire. Niinpä korkeakoulutuksen verkko-oppimisen perusasioiden 
kehityskohteet (pedagoginen suunnittelu, opetusteknologian peda-
gogisesti mielekäs käyttö, toimintaa tukevat organisatoriset raken-
teet) näyttävät jäävän vähemmälle huomiolle, kun keskustelu uusien 
”innovatiivisten teknologisten ratkaisujen”, tätä kirjoitettaessa esi-
merkiksi tekoälyn (Liiten 2020) potentiaalisesta käytöstä opetuk-
sessa käy kuumana. Teknologinen innovaatio esitetään avaimena 
edistykseen – ja sekä innovaatio että edistys ymmärretään automaat-
tisesti yksiselitteisen hyviksi asioiksi, huolimatta tutkijoiden parissa 
kasvavasta huolesta siitä, että teknologiset ”innovaatiot” eivät lä-
heskään aina ratkaise tai edes helpota yhteiskunnallisia ongelmia, 
vaan ne usein näyttävät tähtäävän yksinomaan uusien markkinoiden 
ja taloudellisen hyödyn kasvattamiseen teknologiayrityksille (Birch, 
ym. 2020). 

Vaikka digitalisaatio on tuonut mukanaan monia hyötyjä, tilanne 
edellyttää hyvää kokonaisharkintaa ja digitaalisen kehityksen asian-
mukaista johtamista. Uhkakuvia on hyötyjen ohella uskallettava tar-
kastella. Esimerkiksi kiireen ja tieto- ja viestintäteknologian käytön 
tuoman lisäkuorman heijastuminen pedagogiseen laatuun sekä 
opettajien ja opiskelijoiden hyvinvointiin on hyvinkin keskeinen kysy-
mys. OAJ:n selvityksen mukaan koulutusorganisaatioiden johtajien 
digitaidot ovat painottuneet selvästi ohjelmistojen ja laitteiden hal-
lintaan, kun taas pedagogisessa tvt-osaamisessa on puutteita. Tällä 
puolestaan on suoraan vaikutusta oppilaitosten digitalisaation joh-
tamiseen ja koulutusteknologiaan liittyviin päätöksiin. (OAJ 2016). 

Digitalisaatio tuottaa uudenlaisia ongelmia myös laajemmassa yh-
teiskunnallisessa mittakaavassa. Erityisesti nyt koronatilanteen myö-
tä kansalaisten mahdollinen valvontatarve on nostanut mediassa 
esiin ihmisten teknologian avulla tapahtuvaan seurantaan, demo-
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kratian vähenemiseen ja yksityisyyteen liittyviä kysymyksiä (Hal-
lamaa 2020; Turtiainen 2020; Massa 2020). Tämä ei sinänsä ole 
uutta, vaikka se Suomessa on mediassa kenties jäänyt suhteellisen 
vähälle huomiolle. Datan keräämisen, analysoinnin ja käytön käy-
tännölliset, eettiset ja tasa-arvokysymykset, sekä niiden vaikutus 
kasvatukseen ovat painottuneet yhä enemmän kansainvälisessä 
tutkimuksessa 2010-luvun aikana (mm. Knox, Williamson & Bay-
ne 2020; Selwyn 2019; Slade & Prinsloo 2013; Williamson 2017).

Covid-19-tilanteen erilaiset vaikutukset kasvatukseen tulevat var-
masti heijastumaan pitkälle tulevaisuuteen. Vaikutuksia on luonnol-
lisesti tässä vaiheessa vielä vaikea arvioida. Kehitykseen vaikuttavat 
mm. yksittäisten koulutusorganisaatioiden valinnat ja tuotettavat 
rakenteet, teknologian kehitys ja sen jalkautuminen, mutta myös 
teknologian sosiaalisen rakentumisen vuoksi se, miten erilaisia 
toimijoita osallistetaan tuleviin valintoihin (Selwyn 2010). Tähän 
raporttiin on osallistunut joukko ammattikorkeakouluopetuksen 
asiantuntijoita. Seuraavat kommentaarit tarjoavat arvokkaita ensi-
käden kokemuksia ja asiantuntija-arvioita, jotka on hyödyllistä huo-
mioida koronan jälkeisessä korkeakoulutuksen kehittämistyössä. 



ETÄOPETUKSEEN 
HYPPÄÄMISEN 

KOMMENTAARIT
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MATTI KARLSSON 
lehtori, opettaa liiketalouden  
englanninkielisissä ohjelmissa  
johtamiseen liittyviä aihepiirejä, 
ohjaa opinnäytetöitä sekä  
toimii digimentorina.

Yhteistoiminnallinen verkkopedagogiikka 
on lähellä sydäntä ja tällä hetkellä kaikki kurssini ovat 
verkossa. Eristyksiin joutuminen ei ollut minulle yh-
tään ongelmallista. Asun lähes maalla isossa talos-
sa, joka on etätöille suotuisa ympäristö ja kaikki tek-
nologia toimii erinomaisesti. Digimentorina kysyntä 
monenlaiselle neuvonnalle ja selvityksille kasvoi, kui-
tenkin lähinnä positiivisessa mielessä. On ollut mie-
lenkiintoista tutustua toisten opettajien digihaastei-
siin. Aikaa kuitenkin kuluu yllättävän paljon erilaisissa 
palavereissa. Sopivaa vaihtelua etätyölle tulee puu-
tarhatöistä ja suunnistuksen opettelusta.

Pakotettu etäopetus on toiminut pääsääntöisesti hy-
vin liiketalouden koulutusohjelmassa. Lyhyellä tähtäi-
mellä, pelkästään luokkahuoneopetukseen tottuneil-
la opiskelijoilla ja opettajilla digihyppäys oli varsin iso. 
Mitään isompia vaikerruksia ei ole digimentorin kor-
viin kuulunut, päinvastoin siirtyminen etäopetukseen 
näytti sujuvan melko pienellä kitkalla. Pitkällä tähtäi-
mellä olisi tärkeää lähteä kehittämään verkkopeda-
gogisia ratkaisuja kaikille kursseille. Vaikkei mitään 



etäopetuksen pedagoginen laatu 
paranee ja siitä tulee ensisijainen 
vaihtoehto monissa ohjelmissa.
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poikkeustilaa olisikaan, niin teknologian hyödyntämi-
nen mahdollistaisi monipuolisempia ja joustavampia 
oppimisratkaisuja. Tampereen yliopistoyhteisössä on 
toimivaa teknologiaa tarjolla ja hyvää verkkopedago-
giikan osaamista myös.

Uskoakseni koronakriisissä menee aika kauan, vaikka 
lähiopetus alkaisikin jo syksyllä. Uskoisin teknologian 
roolin oppimisratkaisuissa kasvavan. Teknologian ke-
hittymisen myötä syntyy myös entistä paremmin toi-
mivia etäoppimisratkaisuja. Etäopetuksen pedagogi-
nen laatu paranee ja siitä tulee ensisijainen vaihtoehto 
monissa ohjelmissa. Monipuolinen kurssitarjonta li-
sää kiinnostusta TAMKissa opiskeluun ja hakijamää-
rät kasvavat myös ulkomailta. Toimivat ratkaisut eivät 
kuitenkaan synny itsestään, vaan se vaatii määrätie-
toista työtä ja panostusta kehittämiseen ja opetuksen 
laadukasta hoitamista. Suotuisan kehityksen voi es-
tää liian optimistinen oletus vaadittavien resurs sien 
määrästä.

Suotuisan kehityksen voi 
estää liian optimistinen 
oletus vaadittavien 
resurssien määrästä.
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Etäopetukseen siirtyminen tapahtui TAMKis-
sa nopealla aikataululla. Pääosin siirtyminen on su-
junut hyvin, mutta se on vaatinut opettajilta myös 
paljon lisätyötä. Toisten opintojaksojen opettami-
nen ilman lähiopetusta on helpompaa, ja esimerkik-
si matemaattisemmat ja teknisemmät opintojaksot 
ovat luonteeltaan sellaisia, että opiskelijat kaipaa-
vat niihin jo normitilanteessakin enemmän lähiope-
tusta ja opettajan henkilökohtaista ohjausta. Eri-
tyisesti tällaiset opintojaksot työllistävät opettajia 
tässä tilanteessa paljon tavanomaista enemmän. 
Joidenkin opintojaksojen toteutuksia on pitänyt siir-
tää myös syyslukukaudelle. Näitä ovat esimerkiksi 
Teollisuusteknologiayksikössä olleet tietyt laborato-
rio-opetukset. Omalta osaltani opintojaksot, jotka 
tällä hetkellä ovat käynnissä, on ollut helppo muun-
taa etäopetukseen. Toisaalta minulla on vuosien ko-
kemus esimerkiksi videoiden opetuskäytöstä, joten 
se on varmasti helpottanut kohdallani siirtymistä. 
Kaikkineen koronavirustilanne on aiheuttanut pal-
jon hallinnollista lisätyötä. Kaikki tavanomainen 
käytävillä tapahtuva kanssakäyminen, yhteiskehit-

HANNA KINNARI-KORPELA  
on tietotekniikan t utkintovastaava,   
matematiikan lehtori ja Teollisuus-
teknologiayksikön pedagogisen tiimin  
vetäjä, joka on kiinnostunut monen - 
laisesta digi pedagogisesta kehittämisestä.
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täminen ja asioidenvaihto on vaihtunut etäpalave-
reihin.

Koronavirustilanteen kokonaisvaikutusta tietotek-
niikan tutkinto-ohjelmiin tai ylipäätään koko koulu-
tuskenttään on vielä tässä kohtaa vaikea arvioida. 
Se millaiset vaikutukset etäopetukseen siirtymisellä 
ja opiskelijan oman vastuun kasvamisella on esimer-
kiksi opintojen keskeytyksiin tai opintojen rästiin jää-
miseen, ei ole vielä tiedossa. Lienee kuitenkin selvää, 
että taloudelliset vaikutukset tulevat näkymään tule-
vina vuosina. Tietotekniikan tutkinto-ohjelman osal-
ta näyttäisi siltä, että tilanne vaikeuttaa tällä hetkel-
lä jossain määrin opiskelijoiden harjoittelupaikkojen 
saamista, ja kesätyöpaikan puuttumisen myötä myös 
opinnäytetyöaiheiden saaminen hankaloituu. Tänä 
keväänä valmistuvien opiskelijoiden työllistyminen 
tässä tilanteessa myös mietityttää. 

Tietotekniikan kansainvälisen Software Engineering 
-tutkinto-ohjelman osa pääsykokeista peruuntui ko-
ronaviruksen takia ja niiden tilalle on tehty korvaavia 
pääsykokeita. Tämän tutkinto-ohjelman osalta on pi-
tänyt tehdä varautumista myös mahdolliseen syksyn 
etäopetukseen, sillä ohjelman opiskelijoista suurin 
osa tulee ulkomailta, erityisesti Aasiasta. Koronavi-
rustilanteen positiivisiksi vaikutuksiksi näkisin oppi-
mistapojen monipuolistumisen. Toivottavasti näistä 
jäisi parhaat käytänteet elämään myös koronavirus-
tilanteen jälkeen.
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Nopea siirtyminen etäopetukseen asetti myös tie-
totekniikan opettajat useiden uusien tietoteknisten 
ratkaisujen äärelle. Useimmat opettajat joutuivat te-
kemään ratkaisut etäopetusta varten nopeasti niin 
sanotusti yön yli ja lähes ilman aiempaa kokemusta. 
Siten opettajat ovat ottaneet käyttöön niitä työkalu-
ja ja menetelmiä, jotka ovat olleet helpoiten saata-
villa. Tietotekniikan alalla tekniset haasteet koetaan 
useimmiten positiivisina. Uusien tekniikoiden käyt-
töönotto ei siten ole ollut ongelma, mutta eri teknii-
koiden tarjoamia pedagogisia mahdollisuuksia on 
käytetty vähemmän kuin olisi mahdollista. Käytän-
nössä luokkaopetus on siirretty etäyhteyden päähän, 
mikä tässä nopeasti syntyneessä tilanteessa on luon-
nollinen ratkaisu.

Nopeassa pakotetussa muutoksessa kolikon kääntö-
puolena on opiskelijan oppimiskokemus. Opettajilla 
on ollut täysi vapaus valita toteutustapansa. Tieto-
tekniikan opiskelijoilla ei ole ollut teknisiä ongelmia, 
mutta tekniikoiden ja erityisesti käytänteiden kirjo on 
tuskin helpottanut eri kursseilla oppimista. Toisaalta 

ESA KUJANSUU  
on tietotekniikan lehtori, joka tutkii  
ja kokeilee tekoälyn mahdollisuuksia  
eri aloilla.



21

Vaikka näissä poikkeusoloissa 
opiskelijat epäilemättä saavat 
kurssien suoritukset maaliin, niin 
se ei suoraan tarkoita tilannetta, 
jossa etäoppiminen oli kaikille 
opiskelijoille oppimisen kannalta 
paras vaihtoehto.
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opiskelijoiden suunnasta ei ole kantautunut tietoa eri-
tyisistä ongelmista. Pakotettu etäopetus suosii opis-
kelijoita, jotka muutenkin pystyvät opiskelemaan itse-
näisesti. Tilanteen kärsijöinä ovat ne opiskelijat, jotka 
kaipaavat useammin henkilökohtaista tukea oppimi-
selle. Pelkona on eniten tukea tarvitsevien opiskelijoi-
den oppimistulosten heikentyminen. 

Etäopetusosaamisen ja kokemuksen kasvun myö-
tä syntyy mahdollisuuksia, mutta myös uhkia. Ope-
tushenkilöstön kasvanut valmius toteuttaa opetus-
ta etänä mahdollistaa tulevaisuudessa helpomman 
reagoinnin mihin tahansa poikkeustilanteisiin kou-
lutuksen aikana sekä monipuolisempien oppimis-
mahdollisuuksien tarjoamisen opiskelijoille. Toisaal-
ta, opettajien videoidessa luentojaan ja opetuksen 
onnistuessa myös etäoloissa, uhkana on taloudel-
listen hyötyjen hakeminen: Mihin tarvitaan luokkia, 
kun opetus toteutuu etänäkin? Tai vastaavasti, mihin 
tarvitaan kurssilla teoriaopetusta, kun se on jo kerran 
tallennettu? Vaikka näissä poikkeusoloissa opiskeli-
jat epäilemättä saavat kurssien suoritukset maaliin, 
niin se ei suoraan tarkoita tilannetta, jossa etäoppi-
minen oli kaikille opiskelijoille oppimisen kannalta pa-
ras vaihtoehto. Perinteinen luokassa opettajan tuke-
ma oppiminen puoltaa edelleen paikkaansa monien 
opiskelijoiden kohdalla. Parhaan oppimistuloksen 
saavuttaakseen eri opiskelijat tarvitsevat tunnetusti 
erilaisia mahdollisuuksia oppia. Nykyisestä poikkeus-
tilanteesta kerätty osaaminen kannattaa hyödyntää 
jatkossa opetuksen järjestämisessä yhtenä tarjolla 
olevana oppimisen mahdollisuutena, ei ainoana vaih-
toehtona.
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Itselleni siirtyminen etäopetukseen kävi jokseen-
kin vaivatta, sillä kevään kursseista 90 % oli jo alun 
perinkin verkkokursseiksi suunniteltuja ja olen opetta-
nut verkossa jo 20 vuotta. ”Perinteisellä” kurssilla tiimi-
työskentely toisen kurssitoteutuksen opettajan kanssa 
oli kullanarvoista! Päädyimmekin pääosin asynkroni-
siin (ei-reaaliaikaisiin: toim. huom.) ratkaisuihin, sillä 
myös opiskelijoiden kuormitus on tällä hetkellä suuri. 
On myös huomattava, että koronavirus aiheuttaa niin 
henkilökunnalle kuin opiskelijoillekin ylimääräistä hen-
kistä stressiä, eli joustoja on tehtävä kaikin puolin.

Toivottavasti tästä tilanteesta tajutaan, kuinka tär-
keää ja aikaa vievää verkko-opetuksen pedagogises-
ti mielekäs suunnittelu on. ”Perinteistä” kurssia ei voi 
yleensä noin vain heittää nopeasti verkkoon – vaikka 
juuri niin tässä toki jouduttiin monessa kohdassa teke-
mään. Digitaalisuudessa on mietittävä pedagogiset 
menetelmät aivan uusiksi, eikä mennä vieläkään tek-
nologia edellä. Opettaja-luennoi-opiskelijat-kuunte-
levat -malli ei riitä, vaan on mietittävä aina kokonai-
suuksia oppimisen näkökulmasta.

MARIANNA LEIKOMAA 
on englannin lehtori, jolla 
on vuosikymmenten kokemus 
verkko-opettamisesta
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Pelkään, että ”nyt kun kaikki on jo kerran verkossa”, 
sitä käytetään jatkossa säästötoimenpiteenä. Ei, nyt 
tehtiin aidossa hätätilanteessa pikaratkaisuja, jotta 
saadaan opiskelijoille opintopisteet myös tältä ke-
väältä, mutta vakavahenkiseen digitaaliseen kehit-
tämiseen ja opettajien pedagogisen osaamisen yllä-
pitämiseen pitää jatkossa saada kunnolliset resurssit.

Toivottavasti tästä  
tilanteesta tajutaan, 
kuinka tärkeää ja aikaa 
vievää verkko-opetuksen 
pedagogisesti mielekäs 
suunnittelu on.
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Olimme varautuneet pohtimaan yksikkömme ja 
tutkinto-ohjelmamme tulevaisuuden suuntia maa-
nantaina 16. ja tiistaina 17. maaliskuuta: Mitä osaa-
mista tulee kehittää? Mitkä ovat kehittämisen paino-
pisteet?  

Kysymykset olivat mitä osuvimmat, kun maanantai 
käynnistyi koronan antaessa meille paniikinomaisen 
uuden suunnan. Pikaisten valmistelujen ja hätäisen 
järjestelmiin tutustumisen jälkeen olimme jo keskiviik-
kona etätoimistoissamme. Ohjasimme opiskelijoiden 
harjoittelua ja opinnäytetöitä ja valmensimme tutor-
istunnoissa. Teimme videoita näytettäväksi verkon vä-
lityksellä korvaamaan harjoitustuntien introja. Pidim-
me seminaareja ja osallistuimme lukuisiin kokouksiin 
ja suunnittelupalavereihin – digitaalisesti. Ovatkohan 
kaikki paikalla, vaikka nimi näkyy ruudussa? Tätä mo-
ni mietti.

Useimmat meistä loikkasivat mitä hurjimmalla harp-
pauksella digirotkon yli. Horjuen pysyimme reunal-
la pitäen myös verkkoluentoja. Verkko – tuo sana sai 

MARJA-LEENA LÄHTEENMÄKI 
on tiimivastaava fysioterapeutin 
tutkinto-ohjelmassa
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mitä konkreettisimman merkityksen. Opiskelijoiden 
vastuu kasvoi. Osa heistä teki yhteistyötä, mutta osa 
jäi yksin. Monella oli vaikeuksia tarttua tehtäviin, vaik-
ka suurin osa toimi suunnitelmallisesti ja tarmokkaas-
ti. Pääsimmekö digirotkon yli kuivin jaloin? Jää nähtä-
väksi.

Arki muuttui hetkessä niin opiskelijoilla kuin opetta-
jilla. Teemme etätyötä kodeissamme. Osa meistä oh-
jaa vieressään koulutehtäviä tekeviä alaluokkalaisia. 
Osa järjestää toisella kädellä viihdykettä taaperoille. 
Multitaskaaminen vie voimat ja syö innostusta. Muu-
tos vaatii paljon. Eihän koululta saa enää edes päi-
vittäistä opiskelijahintaista lounasta tai henkilökun-
ta-ateriaa.

Nyt kolmen viikon jälkeen olemme saaneet alussa 
esittämiini kysymyksiin vastauksia enemmän kuin oli-
simme saaneet kahdessa vuodessa – sanoi eräs opet-
taja. Ja tämä kaikki on jo toteutuksessa. Sekin vielä! 
Itse mietin – opinnäytetyöohjaus saa uutta suuntaa 
mm. samanaikaisen yhteiskirjoittamisen, keskustelu-
jen nauhoittamisen jne. kautta. Aikaa säästyy paikas-
ta toiseen kulkemiselta. Minun tulisi kuitenkin oppia 
tauot tamaan työtäni, nousta ja lähteä liikkeelle. Käve-
lykokouskin onnistuisi omassa lempimaisemassa. Täs-
tähän olemme aina haaveilleet! Palaankohan enää 
koskaan samaan entiseen – en usko! Sen sijaan uusien 
digitaitojen oppiminen houkuttaa ja koukuttaa.
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Järjestimme huhtikuun lopussa media-alan tut-
kinto-opiskelijoille infotilaisuuden Zoomissa palau-
tekyselyiden tuloksista, koronatilanteesta ja tulevista 
opinnoista. Vähän ennen tilaisuuden alkua saimme 
tietää, että edellisellä viikolla Mediapoliksen kampuk-
sen kansainvälisen viikon yhteen Zoom-sessioon oli 
murtauduttu ja jaetulle näytölle oli ilmestynyt kiusal-
lista videomateriaalia katsottavaksi. Loimme nopeas-
ti varahuoneen Teamsiin, ja infon alussa varoittelim-
me opiskelijoita mahdollisista häiriöistä ja kerroin 
varasuunnitelmasta, mikäli huoneeseemme hyökä-
tään. Aika erikoinen uhka ja infon aloitus.

Vältyimme pornolta ja saimme keskittyä asiaan. Kun 
osallistujia on paljon (yli 70), ja teemana infoami-
nen, tapahtuma on puheenvuoroista, äänestyksis-
tä ja chatista huolimatta varsin yksisuuntainen. Toi-
saalta hyvä asia on mahdollisuus keskittää kaikkien 
huomio samoihin asioihin kuten esitykseen, äänes-
tystulokseen tai puhujiin. Toisaalta tunnelma on ou-
to, koska osallistujien reaktioita ei pysty seuraamaan 
ja sitä kautta suuntaamaan esitystä.  Vaikka viestii, 

LEENA MÄKELÄ  
toimii TAMK:n Mediapoliksen  
kampuksella osaamispäällikkönä. 
Hänellä on verkko-opetuksesta ja 
-opiskelusta 20 vuoden kokemus,  
lisäksi hän on tutkinut aihetta 2010 
julkaistussa väitöskirjassa.  



opettajilla ja myös opiskelijoilla  
oli hyvät taidot ja resurssit  
muutoksen toteuttamiseen,  
mutta ei riittävän hyvää syytä 
siirtyä digiin. 
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esitystä ja muutamaa näkyvää videokuvaa katsoessa 
tuntuu siltä, ettei viesti.  Kuitenkin jatkossakin valitsi-
sin ehkä digin, koska opiskelijoilla ja myös opettajil-
la on alhainen kynnys liittyä mukaan, missä ovatkin. 
Mutta tämä ei tarkoita sitä, että digitaalinen info on 
kasvokkaista infoa parempi. Se on vain kätevämpi.

Samaisessa infossa kerroimme TAMK:ssa opiske-
lijoille tehdyn koronakyselyn tuloksista media-opis-
kelijoiden osalta. Suurin osa vastanneista koki, että 
siirtyminen etäopetukseen oli sujunut varsin hyvin. 
Kolmanneksen mukaan etäopiskelu ei sujunut hyvin. 
Yleisin syy tähän oli epämieluinen oppimismuoto. Li-
säksi haasteena olivat puutteelliset laitteet tai ohjel-
mistot, koska Mediapoliksen resurssit eivät olleet käy-
tettävissä. 

Vaikka kaikki ei ollut täydellistä, opettajat saivat hy-
vää palautta nopeasta venymisestään digiopetuk-
seen. Monille opiskelijoille Zoom- ja Teams-sessiot 
muotoutuivat tärkeäksi yhteydenpitovälineeksi poik-
keustilaan ajautuneessa maailmassa.

TAMK:ssa etäopetukseen siirtymisestä päätettiin 13. 
maaliskuuta. Media-alan opettajat aloittivat etä-
opetuksen 16. maaliskuuta. Heille jäi viikonloppu ai-
kaa sopeutua muutokseen. Tilanne oli haasteelli-
nen erityisesti toisen vuoden kuvauksen, leikkauksen 
ja äänisuunnittelun ammattiopettajille, koska näis-
sä opinnoissa tarvitaan ammattilaislaitteita ja ope-
tus tapahtuu mm. studio-olosuhteissa. Studio-ope-
tus jouduttiin perumaan, mutta nopeassa tahdissa 
saimme järjestettyä opiskelijoille näiden tarvitsemia 
laitteita ja ohjelmistoja. Tätä auttoi erityisesti se, että 
Adobe tarjosi opiskelijoille ilmaisia lisenssejä koronan 
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vuoksi. Yhtään opintojaksoa emme joutuneet peru-
maan, mutta äärirajoille menevää luovuutta olemme 
harjoittaneet.

Kurkistuksen tähän voi tehdä Instagramin ”poikkeus
tila_2020” sivulla, jossa kuvauksen ammattisuun-
tauksen opiskelijat ja opettaja raportoivat elämäänsä 
30 päivää poikkeustilan aikana. Yksi kuvauksen opet-
tajan päivitys on ulkokuva, jossa näkyy pidikkeeseen 
asetettu suihkuava käsisuihku ja kolmijalkainen elo-
kuvavalaisin. Postauksen mukaan kyseessä on ”Etä-
opetusurani suurin ammatillinen huipentuma. En ees 
jaksa kertoa”.   Erään toisen päivän kohdalta löytyy 
opiskelijan postaus, jossa tämä toteaa ”Tämä oli kyl-
lä yksi oudoimmista ja mielenkiintoisimmista koulu-
päivistä!”.

Olen miettinyt, ettei muutos sittenkään tapahtunut 
yhdessä viikonlopussa vaan opettajilla ja myös opis-
kelijoilla oli hyvät taidot ja resurssit muutoksen toteut-
tamiseen, mutta ei riittävän hyvää syytä siirtyä digiin. 
Kevään edetessä olemme taas pakon edessä oivalta-
neet, että melkein minkä vaan voi siirtää digiin ja mo-
net asiat jopa menestyksellisesti. Tämä ei kuitenkaan 
tarkoita sitä, että digi toimisi aina hyvin: monesti sen 
suorituskyky on ainoastaan välttävä tai tyydyttävä 
fyysiseen läsnäoloon verrattuna.

https://www.instagram.com/poikkeustila_2020/?hl=en
https://www.instagram.com/poikkeustila_2020/?hl=en
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Siirtyminen etäopetukseen näyttäisi tapahtu-
neen yllättävänkin jouhevasti. Etäopetusta on yritet-
ty lisätä ja kehittää jo kahden vuosikymmenen ajan, 
mutta käytännöt muuttuivat enemmän kahdessa 
päivässä kuin edeltäneiden kymmenen vuoden aika-
na. Omaan rooliini ei tutkimusryhmän aloittamisen 
myötä varsinaisesti kuulu tällä hetkellä kovin paljon 
opettamista, mutta erilaiset työpajat, joita olen ve-
tänyt tai joihin olen itse osallistunut ovat toimineet 
verkossa hyvin. Viimeisten kolmen viikon aikana olen 
huomannut erityisesti dialogitaitojen merkityksen ko-
rostuvan verkon yli käytävissä tapaamisissa. Monolo-
giset verkko tapaamiset ovat erityisesti pitkittyessään 
tarpeettoman raskaita ja usein tuloksettomia.

Omalla koulutusalallani, jos sellaista nyt voi nime-
tä (ehkä ”Yrittäjyys ja tiimijohtaminen”), verkko-
työskentely on ollut varsin luontevaa. Tätä on ehkä 
edesauttanut ihmisten halu oppia ja haastaa itseään 
kehittämään työtapojaan. Tilanne nähdään ”kou-
lutusalallani” ehkä lähinnä terveellisenä haasteena 
irtautua vanhasta ja tehdä asioita uudella tavalla. 

TIMO NEVALAINEN  
lehtori, LeGiT-tutkimusryhmän  
tutkija ja Proakatemian  
tiimivalmentaja.
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Proakatemian tiimioppimiseen perustuva koulutus-
malli on toiminut käsittääkseni muuttuneessa tilan-
teessa kohtalaisen hyvin ja tiimit ovat käymieni kes-
kustelujen perusteella pitäneet ainakin lähes kaikki 
opiskelijat täysipainoisesti mukana projekteissa ja 
opinnoissa. Etätyöskentely erilaisilla välineillä on ol-
lut Proakatemian tiimeille jo ennestään melko luon-
teva osa päivittäistä työskentelyä.

Laajempia vaikutuksia en osaa arvioida, mutta hie-
man hirvittää yksilökeskeisempien koulutusten ja nii-
den opettajien puolesta, että pystytäänkö kaikki opis-
kelijat pitämään mukana ja paljonko ylimääräistä 
pelkkä ihmisten mukana pitäminen vaatii opettajil-
ta. Pelkään kriisin myös entisestään syventävän kuilua 
niiden välillä, joiden voimavarat, tukiyhteisöt, taidot 
ja resurssit ovat kunnossa, ja niiden, joilla nämä olivat 
riittämättömiä jo ennen kriisiä ja joiden tilannetta krii-
si ja sen myötä heikkenevä taloustilanne entisestään 
pahentaa. Pahimmillaan kriisin vaikutukset saattavat 
olla monille vielä vakavampia kuin 90-luvun lamas-
sa, mutta tällä kertaa ne eivät ehkä kosketa aivan yh-
tä monia, vaan lähinnä lisäävät eri tilanteissa olevien 
ihmisten eriarvoisuutta.

Uskon koronakriisin muuttavan maailmaa paljon, 
mutta vasta akuutin kriisivaiheen jälkeen aletaan 
nähdä mihin suuntaan tai suuntiin. Ainakin vallitse-
van tilanteen ja erityisesti talouden linjoihin liittyvä 
vaihtoehdottomuuden ajatus, joka on ollut vallal-
la länsimaissa, on tullut jo nyt haastetuksi monella-
kin tavalla. Kun elämä ja terveys on uhattuna, kaikki 
muu ei yhtäkkiä olekaan alisteista taloudelliselle kil-
pailukyvylle. Työelämässäkin nähdään varmasti isoja 
muutoksia, kun ihmiset ovat tottuneet etätyöhön ja 
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huomanneet, ettei se ole välttämättä edes kovin vai-
keaa kaikilla aloilla tai organisaatioissa, joissa sitä on 
aiemmin pidetty mahdottomana. Uskon että monet 
tulevat jäämään useammin kotiin jatkossakin. Lisäk-
si kalliin ja ympäristöä kuormittavan työmatkailun lo-
puttua täysin on huomattu, ettei sitä ehkä enää tar-
vita siinä määrin kuin aikaisemmin.

Isojen massatapahtumien (konferenssit, keikat, ur-
heilutapahtumat jne.) järjestäminen saattaa koro-
nakriisiin liittyvien rajoitusten hellittäessäkin tuntua 
kohtuuttomalta taloudelliselta riskiltä, kun on aina 
otettava huomioon mahdollisuus, että useita kuukau-
sia isolla työllä suunniteltava ja rakennettava tapah-
tuma ei toteudukaan. Joka tapauksessa tuo riski tulee 
näkymään myös erilaisten pääsylippujen hinnoissa, 
jolloin tilaisuuksiin osallistumisesta tulee monille koh-
tuuttoman kallista. Sama koskee hieman eri tavalla 
luentosaleissa ja luokissa tapahtuvaa massaopetusta 
korkeakouluissa ja oppilaitoksissa – ainakaan koulu-
tusta ei voida enää samalla tavalla rakentaa suurelta 
osin sen varaan. 

Uskon että ne kansainväliset koulutusalan toimijat, 
jotka ovat jo vuosia panostaneet laadukkaaseen verk-
ko-opetukseen ovat erityisen vahvoilla. Kun monet 
suomalaiset opiskelijat tottuvat koronakriisin aikana 
opiskelemaan verkossa, madaltuu myös kynnys suo-
rittaa kokonaisia tutkintoja kokonaan verkko-opintoi-
na isoissa kansainvälisissä yliopistoissa aiemmin usein 
ainoina vaihtoehtoina nähtyjen suomalaisten korkea-
koulujen sijaan (Mitä poikkeuksellista arvoa ne voisi-
vat tarjota suomalaiselle opiskelijalle?). Parhaassa 
tapauksessa tämä johtaa suomalaiset korkeakoulut 
hakemaan rohkeammin ja kriittisemmin omaa pro-
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fiiliaan kouluttajina, heikoimmassa puolestaan epä-
toivoiseen ja kaikin puolin kuluttavaan pudotuspeliin 
kansainvälisiä huippuyliopistoja vastaan.

Joka tapauksessa systeeminen muutos tulee olemaan 
iso ja vaikuttamaan monin tavoin eri puolilla yhteis-
kuntaa, mutta sen suunnat ratkeavat lopulta kriisin 
akuuttivaiheen jälkeen seuraavissa reaktioissa edel-
täneisiin, mutta kriisin jälkeisessä maailmassa van-
hentuneisiin käytäntöihin – ja toisaalta taas olemas-
sa olevien vakiintuneiden, mutta kriisin perin pohjin 
ravistelemien systeemien vastareaktioissa näihin 
 reaktioihin.

Lisäksi kalliin ja ympäristöä 
kuormittavan työmatkailun 
loputtua täysin on huomattu, 
ettei sitä ehkä enää tarvita 
siinä määrin kuin aikaisemmin.
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Fysiikan tiimillä on vuosikymmenten perinteet yh-
teisopettajuudesta, materiaalien jakamisesta ja opetuk-
sen suunnittelusta yhdessä. Tiimissämme on jo vuosia 
tehty myös opetusvideoita yhdessä ja niitä on tällä het-
kellä käytössä noin 1 500 kpl. Samoin Tabulan (Moodle: 
toim. huom.) tenttityökalu oli kaikille tuttu ja sen käyttö 
hyvin hallinnassa. Kaikki insinöörifysiikan teoriakurssit 
ovat myös olleet tarjolla 100 % verkkokursseina jo pit-
kään. Näistä seikoista johtuen koronan aiheuttamat 
muutokset opetuksen järjestelyissä eivät fysiikan teo-
riaopintojaksojen osalta olleet kovin dramaattisia. Ko-
ronasulun iskiessä päivitimme videolinkkien listauksen ja 
tutustuimme yhdessä etätyövälineiden käyttöön ja etä-
tenttien järjestämiseen.

Suurimmat muutokset opetusjärjestelyissä koski-
vat laboratoriotyöskentelyä. Koronasulun aikana 
 TAMKin laboratoroihin ei luonnollisestikaan päässyt, 
joten kokeelliset mittaukset oli tehtävä toisin. Tässä 
käytimme pääasiassa kahta erilaista lähestymista-
paa: 1) ennen sulun alkua, kuvasimme laboratorio-
töitä videolle ja keräsimme mittausdataa valmiiksi. 

SAMI SUHONEN  
on fysiikan yliopettaja ja matematiikan 
ja fysiikan tiimin vetäjä
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Näistä sitten muodostettiin opiskelijoille ”virtuaaliset 
laboratoriotyöt”. Toinen lähestymistapa oli muuttaa 
töiden aiheita siten, että mittaukset pystyi tekemään 
älypuhelimen antureiden avulla ”Physics Toolbox” ja 
”PhyPhox” -appeja käyttäen. Tällöin jouduttiin osit-
tain poikkeamaan ja luopumaan töiden insinööri-
alasidonnaisuudesta: kaikille insinöörialoille ei vaan 
kovin helposti pysty löytämään kännykän avulla mi-
tattavia, autenttisia laboratoriotöitä.

Jos tarkastellaan koko tekniikan koulutusalaa, niin us-
koisin tämän koronakriisin seurauksena etä- ja verk-
ko-opetusvalmiuden paranevan ja opettajien digi-
osaamisen kasvavan. Tämä lienee pysyvä muutos, 
joka varmasti jatkossa parantaa myös lähiopetus-
toteutusten laatua lisäämällä niihin digitaalisia ele-
menttejä (videot, automaattitarkisteiset tehtävät 
jne.) Mahdollisesti myös opiskelijoiden kiinnostus lä-
hiopetukseen lisääntyy. Osalle opiskelijoita etäopetus 
sopii hyvin. Toisaalta on joukko opiskelijoita, joiden 
keskittyminen ja itsekuri ei välttämättä riitä etäope-
tuksen seuraamiseen. Parhaimmillaan tämä korona-
kriisi avaa nykyisille ja tuleville opiskelijoille lähiope-
tuksen hyviä puolia ja lisää sen arvostusta. 

Koronakriisin aikana keskustelua on herättänyt ko-
keiden ja muiden osaamisen näyttöjen järjestäminen 
etänä ja niiden valvonta. Emme voi sallia valeinsinöö-
rien livahtavan tutkinto ja pätevyyksiä taskussaan 
ulos TAMKista. Myös pääsykokeiden järjestäminen 
korona-aikana on haasteellista. Näistä syistä uskon, 
että koronakriisi vauhdittaa niin sähköisen tenttimi-
sen, kuin siihen liittyvän sähköisen tunnistautumisen, 
kehitystä koko Suomessa. Tämä puolestaan lisää ai-
kaan ja paikkaan sitomattoman opiskelun mahdolli-
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suuksia myös kriisin jälkeen.
Minulla oli henkilökohtaisista syistä useamman 
kuukauden tauko opetuksessa. Kun palasin ”harjoit-
telemaan” opetusta uudelleen, tulikin hyvin nopeasti 
eteen tilanne, jossa opetus pitikin muuttaa kokonaan 
etänä tapahtuvaksi. Vaikka etäopetuksen työvälineet 
olivat pääsääntöisesti tuttuja aikaisemman opetus-
käytön ja hanketoiminnan ansiosta, tuli kuitenkin pal-
jon uutta asiaa kerralla mietittäväksi. Eihän opetus 
ole pelkkiä välineitä, vaan opetuksessa joutuu mietti-
mään oppimistavoitteiden perusteella, mitä ja miten 
asiat annostelee opiskelijoille. Nyt siirtyminen etäope-
tukseen pakotti miettimään uusiksi opetuksen ajan-
käytön ja menetelmät. 

Haasteita tuli tietenkin vastaan. Minulta eniten ka-
lenteriaikaa vei tietokoneohjelmien lisenssien selvittä-
minen. Kaikkia ohjelmia ei saa opiskelijoiden omilta 
koneilta käytettäväksi, eikä etäkäyttökään onnistu. 
IT-tuen resurssit olivat varmasti kovilla, kun he vas-
tailivat minun ja muiden opettajien kysymyksiin näis-
tä asioista. Eniten työaikaa varmaan vei opetuksen 
uudelleen miettiminen – miten voin eri etäopetusme-

JUKKA TOHU  
on puunhankinnan lehtori ja  
metsän koulutuksen opettaja
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netelmien avulla varmistaa, että opiskelijat saavat 
valmiudet etäluennoilla annettavien käsitteellisten 
mallien muuttamisesta työelämässä tarvittaviksi toi-
minnallisiksi malleiksi, kun yhteiset tapaamiset tapah-
tuvat vain verkon välityksellä. Vuosien opetusrutiinit, 
”teoriatunnit, harjoitukset ja maasto-opetus”, eivät 
olleetkaan käytettävissä. Joutui siis haastamaan it-
sensä ja vanhat ajatuksensa opetuksesta, oppimises-
ta ja osaamisen mittaamisesta, ja tekemään tarvitta-
via muutoksia myös tavoitteisiin, kun kaikkia asioita 
ei voi tehdä uudella tavalla.

”Hermojen päälle” kävi eniten ”tuputettu tuki etäope-
tukseen”. Etenkin alkuviikkoina oli tarjolla lähes päi-
vittäin videopalavereja, keskustelutilaisuuksia ja uusia 
materiaaleja intrassa, joissa aiheina olivat esimerkik-
si uudet työkalut ja niiden käyttöönoton tukeminen ja 
henkinen tuki etätyöskentelyyn. Kuitenkin tuntui, että 
oma aika meni arjessa selviytymiseen, sainhan tehtyä 
tarvittavat lukkarimuutokset, mietittyä opetustunnit 
valmiiksi ennen tuntien alkamista ja huolehdittua jo 
aiemmin sovituista muista työtehtävistä tarvittavassa 
aikataulussa. Kyllä tuo tarjottu tuki alkuvaiheessa jäi 
osaltani täysin arjessa selviytymisen jalkoihin. Tähän 

Eihän opetus ole pelkkiä 
välineitä, vaan opetuksessa joutuu 
miettimään oppimistavoitteiden 
perusteella, mitä ja miten asiat 
annostelee opiskelijoille.
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liittyen voin sanoa, että henkilökohtaisesti arvostan 
enemmän kirjoitettua ohjetta, kuin samasta asiasta 
tehtyä videomateriaalia, jossa ei voi valita silmäilyn 
perusteella kohtaa, missä tarvitsemani tieto on.

Opetukset olen kuitenkin saanut hoidettua. Eri lailla 
kuin ennen – paremmin vai huonommin? Sen näyt-
tää aika.

Mitä tästä sitten jää jäljelle, kunhan pääsemme palaa-
maan normaaliin arkeen? On aivan selvää, että tällä 
on vaikutusta tulevaan. Metsäalalla käymme varmas-
ti metsässä oppimassa jatkossakin, mutta kyllä uusille 
menetelmille on käyttöä. On ollut ilo katsoa, kuinka 
kollegat ovat monipuolisesti ottaneet etäopetuksen 
välineet käyttöönsä ja soveltaneet asiaa metsäasioi-
den opetukseen (videostriimaus onnistuu tabletin 
avulla metsästä livenäkin). Uskon, että opettajien ja 
opiskelijoiden valmius ja halu ottaa etäopetusvälinei-
tä osaksi opetusta säilyy. Arvelen oppimateriaalien 
monipuolistuvan, kun kynnys tuottaa uudenlaista op-
pimateriaalia, esimerkiksi videoita, laskee laajamit-
taisen kokeilun kautta. Menee tietysti aikansa, että 
uudet välineet ja ”vanhat” oppimis tavoitteet sovite-
taan yhteen, ja selviää mitä kannattaa opettaa etä-
nä, ja mitä perinteisesti. Tätä kirjoittaessani mietin, 
miten maastossa tarvittavia taitojen oppimisvalmiuk-
sia voisi opettaa ja opiskella verkossa, jotta taidot olisi 
maastossa opittavissa ilman opettajien ja opiskelija-
ryhmän tukea.
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Siirtyminen etäopetukseen tuli nopealla aika-
taululla. Jouduimme siirtämään kaksi laboratorio-
kurssia syksylle ja muutenkin tekemään muutoksia 
kurssisuunnitelmiin sekä aikataulutuksiin. Laborato-
riotekniikan tutkinto-ohjelmassa etäopetukseen siir-
tyminen on sujunut yllättävän hyvin. Olen kokeillut 
uusia työtapoja rohkeasti, kun on ollut pakko mennä 
mukavuusalueen ulkopuolelle. Motivaatiota on löy-
tynyt uusien etätyökalujen käyttöönottoon ja opette-
lemiseen. Kokemuksia ja vinkkejä on jaettu helpom-
min kuin ennen etäopetusvaihetta. Digimentorin apu 
on ollut korvaamatonta, iso kiitos Samille. Toisaal-
ta, olen selvästi väsyneempi työpäivän jälkeen kuin 
aiemmin, kaikki tapahtuu verkossa (palaverit, ope-
tus jne.). Käytössä on useita eri järjestelmiä, Teams, 
Zoom, Skype, sähköposti, WhatsApp ja monta muu-
ta järjestelmää – välillä on melkoista multitaskausta, 
eipä ihme, että väsyttää. 

Erityisen hyvä ja positiivinen etäopetuksen kokemus 
oli opinnäytetyöseminaari Zoomissa. Paikalla oli lä-
hes 40 opiskelijaa, mikä on huomattavasti enem-

EEVA-LEENA TUOMINEN  
yliopettaja, laboratoriotekniikan  
tutkintovastaava ja tiiminvetäjä.
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män, kuin luokkahuoneessa pidetyissä seminaareis-
sa. Chatin kautta opiskelijoilta tuli hyviä kysymyksiä 
ja kommentteja liittyen esityksiin. Luokkatilanteessa 
pidettävässä seminaarissa opiskelijat harvoin kysyvät 
mitään. Chat on varmaan joillekin opiskelijoille hel-
pompi tapa viestiä. Olemme pohtineet tutkinto-oh-
jelmassamme, että siirtäisimmekö opinnäytetyöse-
minaarit ja muutamat muutkin seminaarit verkkoon.

Toivottavasti pääsemme takaisin TAMKille elokuus-
sa. Olisi tärkeää, että opiskelijat pääsisivät opiskele-
maan keväältä siirtyneet laboratoriokurssit pois al-
ta heti lukuvuoden alussa. Tutkinto-ohjelmassamme 
laboratoriotyöskentely on tärkeä osa ammattitaitoa, 
käytännön työskentelyä ei voi oppia verkossa. On tär-
keää, että tulevaisuudessakin laboratorioissa työs-
kentelevät ammattitaitoiset henkilöt, jotka osaavat 
tehdä analyysejä, käyttää laboratoriolaitteita ja en-
nen kaikkea, osaavat katsoa, että analyyseistä saa-
dut tulokset ovat oikeita. Näitä asioita ei opi ”kotila-
boratoriossa”.

Tämä kevät tulee varmasti muuttamaan toiminta-
tapoja. Opetusta tullaan tulevaisuudessa toteutta-

Chatin kautta opiskelijoilta 
tuli hyviä kysymyksiä ja 
kommentteja liittyen esityksiin. 
Luokkatilanteessa pidettävässä  
seminaarissa opiskelijat harvoin  
kysyvät mitään.
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maan enemmän etänä, mutta kaikkea opetusta ei voi 
eikä kannata siirtää verkkoon. Opiskelijat ovat kerto-
neet hankaluuksista löytää opiskelurytmiä etäopiske-
lussa. Jos opiskelija tippuu nyt opetuksesta, niin sitä 
on vaikeampi huomata kuin luokkatilanteissa. Etä-
opetuksessa ei ole ”pakko/tarvetta” tulla koululle. 
Koneen voi avata ja ”olla olevinaan läsnä”. Kontak-
tin ottaminen ja keskustelun ylläpitäminen on selväs-
ti haasteellisempaa etätunneilla kuin lähiopetukses-
sa. Uskon, että opiskelijat kunnioittavat lähiopetusta 
enemmän kuin ennen, koska se ei ole enää itsestään-
selvyys.

Tässä tilanteessa digitaidot kehittyvät kaikilla, mikä 
on hyvä asia. Mutta entä ne opettajat ja muu henkilö-
kunta, joiden on haasteellista opetella uusia järjestel-
miä, ja nykyisessä työssä on muuten haasteita; miten 
he selviävät tästä loikasta? Kehitys menee nopeasti 
eteenpäin, miten he pysyvät mukana? Kun kaikki on 
nyt verkossa, välillä myös tietoturva mietityttää. Mi-
tä kaikkea tietoa meistä kerätään ja minne ne lopul-
ta päätyvät?
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Olen työskennellyt jo ennen koronakriisiä paljon 
digitaalisen pedagogiikan parissa. Opintoja ja hank-
keita on toteutettu jo aikaisemminkin verkossa moni-
puolisia menetelmiä hyödyntäen. Tästä näkökulmas-
ta muutos henkilökohtaisesti ja omien opiskelijoiden 
kohdalla ei ollut kovin suuri. Siirtyminen etäopetuk-
seen sujui mielestäni jouhevasti, koska se oli toimin-
tatapana jo tuttua ja perustyökalut olivat suhteellisen 
hyvin hallussa. Koen, että TAMKissa toimittiin vas-
tuullisesti ja tilanteen vaatimalla tavalla ja siirtymä 
johdettiin jämäkästi. Tukea etäopetukseen siirtymi-
seen oli tarjolla, vaikka en sitä itse hyödyntänytkään. 
Myös opiskelijani suhtautuivat asiaan neutraalisti il-
man suurempia huolia opintojensa etenemisestä. Ai-
noastaan opetusharjoitteluiden järjestämisestä koro-
na-ajassa on ollut laajemmin keskustelua – niitäkin on 
pyritty siirtämään mahdollisuuksien mukaan verkko-
ympäristöihin. 

Oma koulutusalani on koulutus, oppiminen, opet-
taminen ja kasvatus. Näihin kaikkiin liitetään perin-
teisesti usein myös kasvokkain tapahtuvaa vuorovai-

JIRI VILPPOLA  
on lehtori TAMKin ammatillisessa  
opettajakorkeakoulussa. Hänen työnsä  
koostuu opettajankouluttamisesta (AmO), 
opettajien täydennyskoulutuksesta  
sekä kehittämis- ja hanketyöstä.
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kutusta. Itse arvelen, että koulutusmaailma ei tule 
olemaan enää entisensä koronakriisin jälkeen. Digi-
taalinen oppiminen ja ohjaus vakiinnuttaa edelleen 
paikkaansa ja uskon myös, että opettajien ja organi-
saatioiden digipedagogisen osaamisen taso kasvaa 
– etenkin niiden osalta, jotka ovat digitaalisia mene-
telmiä aikaisemmin karsastaneet. Tämä kehitys on 
nähtävissä sekä kansallisella tasolla, että myös glo-
baalisti.

Kun koronakriisi on ohi, uskon että oppilaitostyön ja 
opettajuuden arkeen jää monenlaisia vaikutuksia. Or-
ganisaatiotasolla tullaan varmasti varautumaan täs-
tä eteenpäin entistä ponnekkaammin etäopetukseen 
siirtymistilanteisiin. Tämä jäänee pysyväksi osaksi op-
pilaitosten varautumista, mm. palo-, pelastus- ja tur-
vallisuustyön rinnalle. Lieveilmiönä tultaneen näke-
mään ennenkokematon ohjelmisto- ja sovellustalojen 
markkinointikampanja kohdistuen oppilaitoksiin ja yk-
sittäisiin opettajiin. Toisena riskinä näen etämoodiin 
”jäämisen” kustannussyistä – huonosti toteutettuna se 
lienee halvempaa organisaation näkökulmasta. 

Yksittäisten opettajien näkökulmasta on jatkon kan-
nalta relevanttia, millaiset kokemukset tästä pakote-
tusta digipurskahduksesta jäivät. Mikäli kokemukset 
olivat ainakin osittain positiivisia, digipedagogiikan 
parhaita puolia jää varmasti myös jatkoa ajatellen-
kin työkalupakkiin. Mikäli tämä jakso on ollut kaoot-
tinen, ja teknisten epäkohtien täyttämä, tilanne on 
toinen. Tässä toivoisin myös organisaatioiden hen-
kilöstön osaamisen kehittymisestä vastaavien avain-
henkilöiden olevan hereillä.
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Covid-19 -pandemian torjuntatoimenpiteet loivat koulutussek-
torille nopeasti ainutkertaisen tilanteen, jollaista olisi ollut vaikea 
etukäteen kuvitella. Vaikka kriisin alkuvaiheessa muuttuneeseen ti-
lanteeseen reagoiminen ja opetuksen jatkaminen mahdollisimman 
keskeytyksettä ymmärrettävästi vei myös ammattikorkeakouluilta 
lähes kaiken huomion, on tärkeää päästä myös tästä reaktiivises-
ta tilasta eteenpäin. Pandemian vaikutukset yhteiskuntaan ovat 
vielä tässä vaiheessa osin epäselviä, mutta tilanteen jatkuessa käy 
yhä ilmeisemmäksi, että toiveet pikaisesta paluusta täysin entisen 
kaltaiseen toimintaympäristöön ovat turhia. Myös ammattikorkea-
kouluilla on nyt ennennäkemätön mahdollisuus arvioida ja kehittää 
toimintaansa kriittisesti. Edellä esitetyt opettajien kuvaukset tarjo-
avat ikkunan tähän toiminnan arviointiin. Ne paljastavat sektoriin 
liittyviä vahvuuksia, heikkouksia, mahdollisuuksia ja huolia, jotka 
on syytä ottaa vakavasti huomioon ammattikorkeakouluopetuksen 
strategisessa kehittämisessä. 

Äkillinen siirtyminen etäopetukseen toi esille opettajien sitoutumi-
sen ja venymiskyvyn. Monet joutuivat ensimmäistä kertaa näin laa-
jamittaisesti navigoimaan digitaalisten työkalujen paljouden kes-
kellä, sekä miettimään uudella tavalla pedagogisia ratkaisujaan. 
Siirtyminen etäopetukseen tapahtui nopeasti, monin tavoin stres-
saavissa olosuhteissa. Oman kuormansa lisäksi monet huolehtivat 
opiskelijoiden ja kollegoiden jaksamisesta. Joissain opetettavissa 
aineissa luokkahuoneessa käytetty pedagogiikka on ollut hyvin eri-
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laista, kuin verkkotyökalujen mahdollistamat ratkaisut. Siinä missä 
joillakin opettajilla on vuosien kokemus verkko-opetuksesta, toiset 
ovat joutuneet kerralla ”syvään päähän”.

Tilanteessa nähdään myös paljon hyviä puolia. Oppimisen tapo-
jen, oppimateriaalien ja opetuksen järjestelyjen monipuolistuminen 
nousevat esille useimmissa kommentaareissa. Myös opettajien ja 
opiskelijoiden digitaitojen karttumista pidetään positiivisena. Pa-
kottava tilanne on johtanut luutuneiden käsitysten murtumiseen; 
pakon edessä näkökulmat ovat avartuneet, ja uusia, positiivisia toi-
mintamalleja on löytynyt niin erilaisiin opetustilanteisiin, kuin muu-
hunkin työhön. Muutamissa päivissä ja viikoissa tuntuu muuttuneen 
enemmän, kuin useassa vuodessa. 

Opettajien kertomuksista heijastuu myös vahva pedagoginen osaa-
minen. Opettajat arvioivat etäopetuksen välineitä ja ratkaisuja 
ensisijaisesti pedagogisesta näkökulmasta, ja suhtautuvat myön-
teisesti niihin digitaalisiin menetelmiin, jotka joko tukevat hyviksi 
havaittuja pedagogisia käytäntöjä, tai mahdollistavat uusia. Digi-
talisaatiossa nähdään paljon potentiaalia pedagogisen kehittämi-
sen näkökulmasta, joskin koronatilanteessa ei tälle kehittämiselle 
ole ollut aikaa. Suurimpana huolena korostuukin pelko suunnittele-
mattomien, reaktiivisten ”hätäratkaisujen” vakiintumisesta käytän-
töön säästösyistä. Verkko-opetus saatetaan nähdä synonyymisena 
itseopiskelulle, ja siten ajatella sen olevan kustannustehokkaam-
paa. Huolena on, että korona-aikana nopeasti luoduilla verkkoai-
neistoilla saatettaisiin pyrkiä korvaamaan opettajan työtä jatkossa, 
sen sijaan että priorisoitaisiin verkko-opetuksen pedagogista, pitkä-
jänteistä kehittämistä ja osoitettaisiin sille asianmukaiset resurssit. 
Toinen suuri huolenaihe on eriarvoistuminen: ne opiskelijat, joiden 
tukiyhteisöt, taidot ja resurssit ovat kunnossa, menestyvät etäopin-
noissa ja paineen alla, kun taas ne, joilla on suurempi tuen tarve, 
oppimisen vaikeuksia, tai haastava elämäntilanne, eivät välttämät-
tä kykene etäopiskelun vaatimaan itseohjautuvuuteen ja ovat vaa-
rassa jäädä jälkeen tai jopa keskeyttää opintonsa. Etäopiskelu ei 
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sovi kaikille opiskelijoille myöskään elämäntilanteiden tai preferens-
sien vuoksi. Lisäksi kertomuksissa korostuu ammattikorkeakoulu-
tuksen moninaisuus. Koulutusalat ja niiden sisällä eri oppisisällöt 
ovat keskenään hyvin erilaisia, eivätkä samat menetelmät ole so-
vellettavissa niihin kaikkiin. Riippuen opetettavasta aiheesta, peda-
gogiset lähestymistavat, oppimisympäristöt ja arvioinnin menetel-
mät ovat varsin erilaisia, jolloin niiden toteutettavuus digitaalisin 
keinoin on myös erilaista. 

On odotettavissa, että koulutuksen kenttä muuttuu pandemian vai-
kutusten myötä. Massaluentoihin voimakkaasti perustuvat opetuk-
sen mallit voivat jatkossa vaikuttaa riskialttiilta. Opiskelijoiden kyn-
nys valita verkko-opintoja todennäköisesti madaltuu, ja ne, joille 
etäopiskelu on tuonut kaivattua joustoa ja autonomiaa, kaipaavat 
näitä mahdollisuuksia jatkossakin. Tällöin vahvoilla ovat ne kou-
lutuksen tarjoajat, jotka jo vuosia ovat panostaneet laadukkaan 
verkko-opetuksen kehittämiseen. Toisaalta myös lähiopetuksen ar-
vostus voi kasvaa, kun se ei enää olekaan itsestäänselvyys. Lisäksi 
peräänkuulutetaan malttia ja huolellista harkintaa tilanteessa, jos-
sa monenlaiset palveluntarjoajat ovat nopeasti paikalla myymäs-
sä erilaisia opetusteknologia- ja konsulttipalveluja. Jos kriisitilanne 
ja kiire pääsevät vaikuttamaan hankintapäätöksiin, lopputulokse-
na voi olla ”sutta ja sekundaa” isolla rahalla, jollaisesta huoltovar-
muuskeskuksen epäonnistuneet suojamaskikaupat ovat surullisen 
osuva esimerkki. Hätäiset, pedagogisesti perustelemattomat, ope-
tuksen ja ohjauksen sivuuttavat verkko-opetusratkaisut eivät pal-
vele sen enempää opiskelijoita kuin suomalaista yhteiskuntaa. Sen 
sijaan ammattikorkeakouluilla on ”tuhannen taalan paikka” kään-
tää odottamaton tilanne hyödyksi ja panostaa nyt proaktiivisesti 
pedagogiseen kehittämiseen tavalla, joka voimauttaa sekä opis-
kelijoita että opettajia.
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