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LOMAUTUKSET JA ETÄOPETUS: TEHTÄVÄ ”MELKEIN 

MAHDOTON” NYKYISILLÄ VARUSTEILLA. 

Koronavirusepidemian vuoksi kouluissa on menty etäopetukseen ainakin 

neljänneltä luokalta lähtien. Kuinkahan etäopetus onnistuu? Yle-uutisten 

mukaan 

”Opetusministeri Li Andersson (vas.) toi tiedotustilaisuudessa esiin 
huolen lapsista, joihin ei ole saatu lainkaan yhteyttä etäopetuksen 
aikana. Ministerin mukaan kouluissa toimivan oppilashuollon on 
järjestettävä heille tukea. 
– Mikäli tilanne on niin vakava, ettei oppilaaseen saada yhteyttä, on 
koulun toimittava siten kuin tilanteessa, jossa lapsi ei ilmesty kouluun. 
Viime kädessä otetaan yhteyttä lastensuojeluun, Andersson sanoi.” 

Ongelmana on opetuksen järjestäminen siten, että se on 
mahdollisimman paljon lähiopetuksen mukainen. Tällöin pitää myös olla 
kontrolli, että oppilaat myös opiskelevat. Jos ei ole havaintoa oppilaasta 
ja tehdään ilmoitus lastensuojelulle, kuinka kauan kestää selvittää 
tilanne? 

Ehdotus: 

● Opettaja tulee luokkaan kuten ennen tai hoitaa opetuksen kotoaan. 
Hän aukaisee tietokoneensa. Oppilaat aukaisevat tietokoneet 
kotonaan. Luokassa tai kotona on lisänäyttö, jossa verkossa olevat 
oppilaat tulevat näkyviin näytölle. Opettaja voi hoitaa tämän 
kotoaankin. Läppäreiden näytöt pieniä, jolloin kasvokuvatkin ovat 
pieniä. Kotona onnistui 75 tuuman näytöllä saada 21 naamaa 
näytölle siten että ne olivat tunnistettavissa. Joissakin kouluissa on 
älytaulu, jota voi käyttää. Pitää vain saada kuva ulos piuhaa 
myöten. Verkkoyhteys tökkii varsinkin, kun saapuu monta 
osallistujaa ja samanaikaisesti monta kymmentä 
webbikamerakuvaa on päällä. 

● Opetus alkaa. Opettaja menee valkotaululle ja alkaa opetuksen. 
Puolisen vuotta sitten ostin telineessä olevan tusseja ja 
valkotaulun, jonka koko on 120 cm x 90 cm. Kokeilin, kuinka esitys 
toimisi. Vaati webkameran. Kustannukset olivat noin 60 euroa 



vähittäismyynhintojen mukaan. Esitys oli tunnistettavissa. Voi 
ostaa isommankin valkotaulun. 

● Vuorovaikutus toimii. Oppilaat voivat kysyä ja opettaja voi kysyä 
miltä oppilaalta tahansa, menikö asia perille.  

● Normaalit väliajat ja opetusajat. 

 

Ongelmat: Esa Pakarinen lauloi aikanaan ”Onko Mikkeliin 
mänijöitä,  juna män justiinsa?”. Nykyiseen tilanteeseen soveltaen: 
Ei ole paljonkaan tehtävissä, kun tilanne on jo päällä. Kukaan ei 
osannut varautua näin poikkeukselliseen tilanteeseen. On parasta 
tehdä analyysi ja varautua tulevaisuuteen niiden kokemusten 
perusteella, mitä nyt saadaan. 

● Kunnon etäopetus vaatii rautaa ja softaa. Kuka maksaa? Ja 
tapahtuuko julkisen kilpailutuksen kautta virheostoja ja ohjelmistoja 
tilataan, jotka ovat sutta ja sekundaa? Kuinka nopeasti toiminnan 
saa pantua pystyyn? Taitaa tilanne mennä ohi. Kannattaa 
kuitenkin tehdä tutkielma tulevaisuutta varten. Koronoita menee ja 
tulee.   

● Kuinka monelta oppilaalta puuttuu kunnon tietokone ja kunnolla 
toimiva verkkoyhteys? Uutisissa oli opettaja, joka kertoi toimistaan 
kotiverkon kautta. Pätki pahasti. Televisiouutisissa näytetään 
perheitä, joissa on tabletit sekä myös kannettavat ja pöytäkoneet. 
Näin ei ole kaikilla. Väliinputoajia on. Vaikean henkilökohtaisen 
talouden vuoksi joissakin perheissä ei voi hankkia uusia koneita. 
Joillakin vuosia vanhoilla koneilla tulee vaikeuksia vaadittujen 
ohjelmien toimivuuden kanssa. Joissakin vanhoissa näytöissä ei 
ole web-kameraa, jolloin sekin täytyy ostaa. Ja onko kaikissa 
perheissä edes konetta? 

● Mistä opettajat saavat tähän hätään lisänäyttöjä ja valkotauluja, jos 
opetus tapahtuu kotoa? 

● Nyt jätetään paljon vanhempien kontolle. Kuinkahan moni 
vanhempi ymmärtää matematiikan, fysiikan, kemian ja muiden 
reaaliaineiden päälle niin, että pystyy auttamaan jälkipolvea? Ja 
kuinka monella vanhemmalla on aikaa? Jotkut käyvät vieläkin 
töissä. Tulee väliinputoajia. 

● Vaikka läsnäolokontrolli olisikin, miten kontrolloidaan, ettei 
näpelöidä puhelimia ja kuunnella kuulokkeilla räppiä? Kaikki eivät 



näytä tajuavan tai eivät välitä, että kyse on heidän 
tulevaisuudestaan. Tarvitaan yhä enemmän erityistaitoja ja tietoa. 
Nykyäänkään ei kovin paljon ole kysyntää henkilöille, jotka osaavat 
käyttää vain lapiota. 

  

OMAKOHTAISIA KOKEMUKSIA. 

Vuonna 2001 aloitin yleisön pyynnöstä verkkokurssien pitämisen 

Helsingin Kauppakorkeakoulussa. Vastaisi suurin piirtein nykyistä 

etäopetusta. Ja vaikeuksia oli. Ei voi vain panna verkkoon ”Tämän viikon 

aihe on kirjan luku xxx”. Luennoillakin ja muussa lähiopetuksessa 

selitetään asioita, koska kirjoissa puuttuvat pitemmät ja syvällisemmät 

selitykset. Tämä vaatii aikaa. Illat menivät rattoisasti luentomonisteiden 

tekoon ja verkkoon panemiseen. Eiköhän sama ongelma ole nyt 

etäopetuksessa? Vieläkin olen epävarma, onnistuinko hyvin, melko 

hyvin……  

 

Kursseihin kuuluvat harjoitukset vaadin alussa palautettaviksi postitse. 

Tenteissä ei voinut käyttää tietokoneita, vaan piti panna vastaukset A4 

paperille. Siihen aikaan ei käytetty tietokoneita tenteissä, kuten ei 

nykyäänkään joka kurssilla. Oli hyvä panna ratkaisut ja selitykset A4-

arkeille, jotta ratkaisujen paneminen paperille onnistuisi tenteissä.  Eräs 

osanottaja, jonka titteli oli Teknologia Assistentti, kirjoitti palautteessa: 

”Mikä se semmoinen verkkokurssi on, jolla ei harjoituksia voi palauttaa 

sähköpostilla?” Hänellä ei ollut samaa näkymää kuin minulla.  

Aikaisemmin olin antanut mahdollisuuden palauttaa sähköpostitse. Ja 

jälki oli sen mukaista. Harjoitusten ratkaiseminen vaati kuvioiden 

piirtämistä ja joskus kaavoja. Palautetuissa harjoituksissa oli käytetty 

Wordin piirtotyökaluja tai jopa Exceliä. Kunnollisia matematiikkaohjelmia 

ei ollut. Jotkut kirjoittivat vastauksensa jopa Exelillä. Ihmettelin, oliko 

Word tuttu vai ei. 

 

Kun aukaisin sähköpostitse lähetettyjä tiedostoja, useissa ratkaisuissa 

kuvio oli hajonnut pitkin sivua. Tekijät eivät olleet selvillä, että lähetetty 

kuvio saattaa olla kasassa näytöllä, mutta saajapäässä se voi hajota 

osiin. PDF-tiedosto ratkaisi ongelman, mutta niihin oli hankala panna 

kommentteja, kun palautin tehtävät takaisin. Hyvin harvalla oli 

kunnollinen piirrosohjelma, koska ne maksoivat aika paljon. Esimerkiksi 



CorelDraw maksoi pari sataa. Löysin verkosta vanhan Draw ohjelman, 

joka oli ilmainen ja käyttökelpoinen. Muutama käytti sitä. Jos ei halunnut 

käyttää piirrosohjelmaa, kehotin piirtämään ja kirjoittamaan vastaukset 

A4-paperiarkeille, skannaamaan ne ja lähettämään sähköpostissa. 

Ongelmaksi joskus tuli tiedoston koko. Siihen aikaan ei tavallisella 

sähköpostilla voinut lähettää kovinkaan suuria tiedostoja. Piti muuttaa 

PDF-tiedostoksi ja tuli jälleen ongelmia kommenttien kanssa. Kokeilin 

videoluentojakin. Kamera ajettiin asemiin luentosalissa Helsingissä. Se 

vaati kameraa operoivan vahtimestarin. Aika piti tilata pari päivää ennen 

luentoa. Turussa oli sama asia. Kummassakin päässä oli videotykit, joilla 

osanottajat sai heijastettua kankaalle. Toimi kuten normaali luento. 

Harva kysyi mitään.  

 

Pikkusen epäilen nykyistä digi-innostusta. Tekstikäsittely, 

taulukkolaskenta, piirroksien tekemistä helpottavat ohjelmat, 

matemaattisia ratkaisuja tukevat ohjelmat auttavat. Mutta kuinka hyvin 

oppilaat pystyvät hyödyntämään niitä? Kynä ja paperi on vielä olemassa. 

Apuohjelmiakin on eritasoisia. Olen katsellut jälkipolven 

korkeakouluopinnoissaan käyttäviä matematiikan ohjelmia. Niitä ei voi 

käyttää lukiossa. Taitaisi tulla ihmetyksen kummastus, kun kuvaruutuun 

putkahtaa Fourierin sarja. 

 

 

MINUN SYMPATIANI OVAT OPETTAJIEN OPETUSMINISTERIN 

PUOLELLA, VAIKKA EN JAAKAAN HÄNEN POLIITTISTA 

AJATUSMAAILMAANSA. 

Tilanne on itse asiassa ohi. Ei ole kovinkaan paljon tehtävissä asian 

hoitamiseksi kunnolla. Ei ole voitu varautua nykyisenkaltaiseen 

tilanteeseen, jolloin toiminta on monessa tapauksessa opettajan 

kekseliäisyyden varassa. Käytetään Youtubea jne. Ei opetusministeri ja 

opetusministeriö voi tehdä tilanteen parantamiseksi paljoakaan. Kaikkein 

parasta olisi määrätä kotonaoloaika lomaksi ja jatkaa opetusta 

juhannukseen asti sekä aloittaa lukukausi aikaisemmin. Tällöin 

saavutettaisiin oppimistavoitteet ja väliinputoajia olisi vähemmin. Tämän 

kuulemma estää jokin laki. Mutta minun tietääkseni ei ole lakia, joka 

kieltäisi muuttamasta lakia. Laithan ovat eduskunnan säätämiä, joten 



hallitus voinee tehdä esityksen poikkeustilan vallitessa ja eduskunta voi 

sen jälkeen säätää sen. Opettajille pitäisi maksaa ylimääräisestä työstä. 

 

Vilho Mäkelä 

www.vilhomakela.fi 

  
 


