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1 JOHDANTO 

 

Elämme tällä hetkellä hyvin poikkeuksellisia aikoja. Covid-19 -virus on levinnyt maailmalla 

keväästä 2020 alkaen, minkä vuoksi koulut ovat joutuneet muuttamaan arkeaan ja opetus-

käytäntöjään. Tällaista tilannetta ei ole koskaan ollut modernin historian aikana, joten 

olemme uuden äärellä. Kaikissa Suomen kouluissa jouduttiin siirtymään keväällä 2020 etä-

opetukseen, jonka lisäksi etäopetusjaksoja oli joissain kouluissa myös vielä syksyn 2020 ja 

kevään 2021 aikana. Tällä hetkellä tilanne on muuttumassa koko ajan normaalimpaan päin 

rokotusten ja rajoitusten ansiosta, eikä peruskouluissa ja lukioissa etäopetukseen ole enää 

jouduttu toistaiseksi siirtymään. Kaikki on kuitenkin vielä mahdollista. Tutkimamme aihe on 

erittäin ajankohtainen sekä poikkeusaikojen että jo pidempään vaikuttaneen teknologisen 

vallankumouksen vuoksi.  

 

Covid-19-, eli tutummin sanottuna koronapandemia on vaikuttanut kaikkeen opetukseen esi-

koulusta korkeakouluihin. Tämän johdosta myös yliopiston kuvataidekasvatuksen opetus 

koki muutoksen, kun kaikki opetus siirrettiin vuoden 2020 keväällä etäopetukseen. Perus-

koulusta ja lukiosta poiketen korkeakoulut ovat edelleen osittain etäopetuksessa. Meillä on 

siis hyvin omakohtaista kokemusta etäopiskelusta. Tämän lisäksi meillä on hieman koke-

musta etäopetuksen järjestämisestä, sillä olemme kahden viimeisen vuoden aikana joutuneet 

suorittamaan osan opetusharjoitteluistamme etänä. Tilanne on aiheuttanut meille haasteita, 

mutta se on toisaalta myös antanut tilaisuuden oppia ja pohtia etäopetukseen liittyviä kysy-

myksiä. Kiinnostus aihetta kohtaan heräsi siis osittain omien kokemustemme kautta ja halu-

simme lähteä tutkimaan sitä vielä tarkemmin yläkoulun ja lukion kontekstissa. 

  

Kuvataide on perinteisesti hyvin käytännönläheinen aine, mutta nykyaikaiset oppimisympä-

ristöt ja teknologia mahdollistavat opetuksen olemaan paikasta riippumatonta. On kiinnosta-

vaa tutkia, miten kuvataideopetusta on lähdetty yläkoulussa sekä lukiossa suunnittelemaan 

ja toteuttamaan, kun lähikontakteja piti kevään 2020 etäopetusjakson aikana vältellä. Millai-

sia opetusmenetelmiä kuvataideopettajat ovat käyttäneet etäopetuksessa? Millaisia tehtäviä 

on tehty? Haluamme myös selvittää, mitä hyviä ja huonoja puolia etäopetukseen on liittynyt, 

sekä saada opettajien lisäksi selville myös yläkoulu- ja lukioikäisten oppilaiden ja opiskeli-

joiden kokemuksia etäopetusjaksosta. Käytämme tutkielmassamme oppilaista ja 
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opiskelijoista yhteisnimitystä oppilaat. Tutkimuskysymyksemme on: Millaisia kokemuksia 

kuvataiteen opettajilla ja oppilailla on kuvataiteen etäopetuksesta korona-aikana? 

  

Kuvataidetta pidetään hyvin paikkaan ja aikaan sidottuna oppiaineena, joka on parhaimmil-

laan, kun opettaja ja oppilaat ovat samassa tilassa. Nykypäivän teknologia kuitenkin mah-

dollistaa erilaisten oppimisympäristöjen hyödyntämisen, ja se on laajentanut oppituntien 

mahdollisuuksia ja monimuotoisuutta. Oppiaine on kokenut suuria muutoksia digitalisoitu-

misen ja taiteen tekemisen uusien suuntauksien yhteydessä. Perusopetuksen opetussuunni-

telman perusteiden mukaan oppilaita tulee ohjata käyttämään monipuolisesti erilaisia mate-

riaaleja, välineitä ja teknologioita sekä hyödyntämään tieto- ja viestintäteknologiaa ja verk-

koympäristöjä luovasti, kriittisesti sekä vastuullisesti (Opetushallitus, 2014, s. 426). Myöskin 

vuosien 2015 ja 2019 lukion opetussuunnitelman perusteissa puhutaan samaan tapaan eri-

laisten välineiden hyödyntämisestä, minkä lisäksi niissä sanotaan, että uudet teknologiat ja 

mediaympäristöt ovat sekä tutkittavia ilmiöitä että kuvallisen tuottamisen välineitä (Opetus-

hallitus, 2015, s. 214; Opetushallitus, 2019, s. 344). Digitaalisuus on siis nykyään olennainen 

osa sekä peruskoulun että lukion kuvataideopintoja. Onkin kiinnostavaa selvittää, onko etä-

opetuksesta esimerkiksi noussut esiin jotain uusia teknologiaa hyödyntäviä käytänteitä tai 

ajatuksia, joiden pohjalta kuvataideopettajat aikovat muuttaa omaa opetustaan pysyvästi. 

  

Keskustelemme tutkielmassamme paljon erilaisten lähteiden kanssa, sillä haluamme luoda 

aiheeseen laajan läpileikkauksen. Teoriaosuudessa esittelemme muun muassa pandemian 

vaikutuksia opetukseen, etä- ja verkko-opetuksen mahdollisuuksia, kuvataideopetuksen osa-

alueita, joihin etäopetus voi vaikuttaa eniten sekä myöskin motivaation ja jaksamisen vaiku-

tuksia oppimiseen ja työhön. Lisäksi tärkeitä lähteitä ovat uudet tutkimukset koronapande-

miasta ja sen vaikutuksista etenkin nuoriin. Tällaisia tutkimuksia ovat tehneet esimerkiksi 

Suomen Lukiolaisten liitto ry, Nuorisotutkimusverkosto sekä Opetushallitus (ks. Suomen 

Lukiolaisten liitto ry, 2020; Lahtinen, Haikkola & Kauppinen, 2021; Vuorio, Ranta, Koski-

nen, Nevalainen-Sumkin, Helminen & Miettunen, 2021). On mielenkiintoista vertailla, onko 

näiden tutkimusten tuloksilla yhtäläisyyksiä meidän saamiimme tuloksiin. Tutkielman teo-

riaosuuden muodostavat luvut 2, 3 ja 4.  

  

Tutkimuksemme tutkimusote on fenomenologis-hermeneuttinen, sillä tarkoituksena on 

päästä käsiksi opettajien ja oppilaiden kokemuksiin, mikä on mahdollista menetelmälle tyy-

pillisen aineiston kanssa käytävän tutkimuksellisen dialogin kautta. Aineistonkeruussa 
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käytimme menetelmätriangulaatiota, joka koostui puolistrukturoiduista haastatteluista sekä 

survey-kyselytutkimuksesta. Haastattelimme kolmea kuvataideopettajaa keväällä 2021, 

jonka lisäksi teimme kyselytutkimuksen yläkoulu- ja lukioikäisille oppilaille. Näin ollen tut-

kimuksessamme on sekä laadullisia että määrällisiä piirteitä. Luvussa 5 perustelemme meto-

dologisia valintojamme tarkemmin.  

  

Luvussa 6 esittelemme ja analysoimme opettajien kokemuksia ja luvussa 7 oppilaiden koke-

muksia. Opettajien kokemuksista löytyi paljon samankaltaisuuksia, mutta kiinnitimme huo-

mion myös yksittäisiin henkilökohtaisiin kokemuksiin. Yhteneväisyyksien pohjalta muodos-

timme tuloksista neljä pääteemaa: opetus käytännössä, positiiviset kokemukset, negatiiviset 

kokemukset sekä oppimisen kokemukset. Oppilaiden kyselytutkimuksen aineiston kohdalla 

analysoimme määrällisen ja laadullisen osion erikseen siten, että vertailemme laadullisia tu-

loksia määrällisen osion kaavioihin. Laadullinen osio jakautui luonnollisesti opettajien ana-

lyysin kaltaisesti positiivisiin ja negatiivisiin kokemuksiin. Luku 8 tiivistää saamamme tut-

kimustulokset. Viimeisessä luvussa 9 arvioimme tutkimuksemme luotettavuutta sekä poh-

dimme tulevaisuudennäkymiä. 

  

Tutkimuksen tekeminen on ollut kiehtova matka. Olemme tehneet tutkimusta poikkeusai-

kana, mikä on ollut myös meille merkillinen kokemus. Olemme samalla kirjanneet ylös his-

toriallisen ajan tapahtumia. Tutkimuksemme avaa mahdollisuuksia monenlaisille jatkotutki-

muksille, mikä on tärkeää kuvataiteen opetuksen kehittämisen kannalta. Koronapandemia on 

todistanut, että olosuhteet voivat muuttua nopeastikin, jolloin tarvitaan väistämättä digitali-

saation ja etäopetuksen työkaluja kuvataideopetuksen järjestämiseksi. 
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2 KORONAPANDEMIAN VAIKUTUKSIA OPETUKSEN JÄRJESTÄ-

MISEEN 

  

Tämä luku pohjustaa, mitä vaikutuksia koronaviruspandemialla on ollut opetusjärjestelyihin, 

miten se on vaikuttanut opettajien ja oppilaiden elämään sekä miten etäopetusta on konkreet-

tisesti järjestetty sekä historiassa että pandemian aikana. Luku 2.1 kertoo pandemian alku-

vaiheessa tapahtuneesta etäopetukseen siirtymisestä ja luku 2.2. puolestaan esittelee, miten 

etäopetusta lähdettiin toteuttamaan koronapandemian aikana uusien aiheesta tehtyjen tutki-

musten pohjalta. Luku 2.3 käsittelee sitä, mitä tapahtui, kun kodista tuli oppimisympäristö ja 

etätyöpiste. Luku 2.4 avaa etä- ja verkko-opetuksen historiaa ja luku 2.5 esittelee etäopetuk-

sen tärkeimpiä haasteita. Käytämme uusia sekä vanhoja historiaan perehtyviä lähteitä ja ver-

tailemme niitä ja niiden pätevyyttä nykyaikaisten tutkimusten valossa. 

 

  

2.1 Pandemian alkuvaihe ja siirtymä etäopetukseen 
 

Ihmisten elämä muuttui kaikkialla maailmassa, kun SARS-CoV-2-virus levisi nopeasti vuo-

den 2020 aikana COVID-tautia aiheuttavaksi pandemiaksi (Valtioneuvoston kanslia, 2021b, 

s. 8). Virus lähti leviämään aluksi luultavimmin lepakosta uuteen isäntään ja sitten ihmiseen 

aiheuttaen COVID-19 -pandemian (Valtioneuvoston kanslia, 2021a, s. 8). Viruksen levitessä 

keväällä 2020 hyvin nopeasti jouduttiin ottamaan käyttöön erilaisia toimenpiteitä pandemian 

hidastamiseksi. Alkuvaiheessa nopeilla rajoitustoimilla pystyttiin estämään viruksen kiertoa 

tehokkaasti, sillä viruksen kierron minimoimiseen tarvitaan karanteeni- ja eristystoimia, te-

hokasta testausta ja eristystä sekä tartunnanjälijitystä. Suomessa kevään 2020 poikkeustilan 

rajoitustoimia olivat muun muassa päivähoidon rajoittaminen, koulujen ja oppilaitosten etä-

opiskelu sekä fyysisiä kohtaamisia rajaavat suositukset. (Valtioneuvoston tiedepaneeli, 2020, 

s. 9–10, 19.) 

  

Keväällä 2020 oppimisympäristöt kokivat siis poikkeuksellisen muutoksen, kun lähiopetus 

lakkautettiin kouluista koronapandemian takia. Monet oppilaitokset ilmoittivat tilojensa sul-

kemisesta hyvin lyhyellä varoitusajalla. (Huhtala & Tapani, 2020, s. 4–5.) Suomen lisäksi 

monet muut maat päättivät sulkea koulut osana fyysisen etäisyyden pitämisen periaatetta hi-

dastaakseen tartuntoja ja helpottaakseen terveydenhuollon kuormittamista. UN Educational, 
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Scientific and Cultural Organization on arvioinut, että huhtikuuhun 2020 mennessä 138 

maata oli sulkenut kaikki koulunsa ja useat muut maat sulkivat kouluja alueellisesti. Koulu-

jen sulkemiset vaikuttivat vuoden 2020 kevään aikana 80% maailman lasten koulutukseen. 

(van Lancker & Parolin, 2020.) 

 

Suurin osa maiden hallituksista ohjasi, että oppilaat ja opettajat eivät tule kouluun. Tämän 

kesto vaihteli kahdesta viikosta kuukauteen, tai jatkui joissain paikoin pidempään. Muuta-

massa tapauksessa oppitunnit keskeytettiin toistaiseksi. Joissain maissa opettajat tulivat kou-

luun, mutta oppilaat eivät. Koronan aiheuttamat kokoontumisrajoitukset ovat vaikuttaneet 

kasvattajiin voimakkaasti. Koska oppijat ja opettajat eivät pysty fyysisesti tapaamaan kou-

luissa ja yliopistoissa, se rajoittaa mahdollisuuksia oppilaiden oppimiseen. (Reimers & 

Schleicher, 2020, s. 3, 11.) 

 

Niille ammattiryhmille, joilla ei ollut aikaisempaa kokemusta etäopetuksesta, kuten opettajat, 

siirtyminen etätyöhön oli erityisen haasteellista (Ruohomäki, 2020, s. 22). Vaikka etäope-

tukseen siirtyminen oli kaikille opettajille uusi ja ennennäkemätön tilanne, Warinowski ja 

kollegat (2021) vahvistavat, että opettajat eivät joutuneet jäämään kysymysten ja haasteiden 

kanssa yksin, vaan he saivat tukea opettajayhteisöltä. Tämän avulla opettajat pystyvät nope-

asti kehittämään parempia opetuksen toteutustapoja muun muassa jakamalla tietoa ja mate-

riaaleja toistensa kanssa. (Warinowski, Metsäpelto, Heikkilä & Mikkilä-Erdmann, 2021, s. 

75.) Opettajat ovat myös siinä mielessä onnekas ammattiryhmä, että he eivät jääneet työttö-

miksi koronapandemian aikana, kun taas monet muut ammattilaiset jäivät. Esimerkiksi 

THL:n (2021) mukaan työttömien työnhakijoiden määrä kasvoi kevään ja kesän 2020 aikana 

yli kahdellasadalla tuhannella. Lomautukset ja työttömyys kohdistuivat erityisesti naisvaltai-

sille aloille. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, 2021.) 

  

Etäopetusta ja siihen siirtymistä sekä ylistettiin että kritisoitiin. Onnistunut siirtyminen etä-

opetukseen sai positiivista palautetta, mutta vastavuoroisesti esimerkiksi opetuksen korvaa-

minen tehtävillä sai kritiikkiä. Toisaalta osa myös kritisoi siirtymävaihetta, sillä se vaikutti 

joidenkin oppilaiden ja heidän huoltajiensa silmiin sekavalta. Tämä johtui siitä, että opetta-

jillakaan ei ollut aiempaa kokemusta etäopetukseen siirtymisestä. Lisäksi monet huoltajat 

joutuivat olemaan lastensa opettajina ja apuna, mikä pakotti monet vanhemmat venymään 

lastensa avuksi omien töiden ohella. Monet kokivat tämän negatiiviseksi asiaksi. (Huhtala & 

Tapani, 2020, s. 5; Warinowski ym., 2021, s. 75.)   
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2.2 Etäopetuksen toteutustapoja korona-aikana  
  

Ympäri maailmaa kouluilla on ollut erilaisia tapoja toteuttaa etäopetusta koronapandemian 

alkuvaiheessa. Jotkut maat ovat nojanneet vahvasti verkko-opetukseen, kun taas osa on vä-

littänyt opetusmateriaalia muun muassa televisiolähetysten kautta. OECD:n tutkimus kertoo 

valtiokohtaisesti, mitä muutoksia opetukseen on koronapandemian vuoksi tehty. Esimerkiksi 

Belgia lähetti televisio-ohjelmaa sekä painotti itsenäistä opiskelua kotona, ja Italiassa ope-

tusministeriö on luonut runsaasti verkkomateriaalia sekä uusia verkko-oppimisympäristöjä. 

Vastaavasti Suomessa kouluja pyydettiin varmistamaan opetuksen saaminen poikkeus-

oloissa. EDUFI ohjaa kouluja suunnittelemaan ja järjestämään erilaisia joustavia oppimisen 

järjestelyitä. Oppilaita pyydetään pysymään kotona, jos etäopetus otetaan käyttöön. (Reimers 

& Schleicher, 2020, s. 11–12.) 

  

Opetusta ja sen materiaalia järjestettiin eri maissa usein juuri netin välityksellä. Hyvin harvat 

maat käyttivät tiedonvälitykseen ohjepaketteja, radiota, podcasteja ja televisiota. (Reimers & 

Schleicher, 2020, s. 13.) Etäopetuksessa on mahdollista toteuttaa teoriaopetusta suhteellisen 

helposti, mutta käytännön harjoitusten tekemistä on huomattavan vaikeampi toteuttaa (Huh-

tala & Tapani, 2020, s. 5–6). Tämän takia kuvataiteen oppiaine voi kokea enemmän haasteita 

etäopetuksessa kuin teoriapainoitteiset oppiaineet. Tästä huolimatta suurin osa maista ei kui-

tenkaan ole priorisoinut lukujärjestyksen oppiaineita toisten edelle etäopetuksessa (Reimers 

& Schleicher, 2020, s. 13).  

  

Hyvin harvat maat vastasivat OECD:n kyselyyn siitä, millä tapaa opettajien kehitystä 

verkko-ohjaajina tuettiin. Yksi vastanneista maista oli kuitenkin Suomi, joka listasi erilaisia 

opettajille suunnattuja verkkolähteitä ja oppimateriaalia. (Reimers & Schleicher, 2020, s. 13–

14.) Esimerkiksi Opetushallitus ja Kuvataidekoulujen liitto ovat koonneet etäopetusta ajatel-

len nettisivuilleen kuvataiteen opetusmateriaaleja ja vinkkejä, joita on mahdollista käyttää 

sellaisenaan tai soveltaa etäopetusta varten (ks. Opetushallitus, 2022; Kuvataidekoulujen 

liitto, 2022). 

  

Alustoja etäopetuksen järjestämistä varten oli jo olemassa ennen koronapandemian leviä-

mistä. Esimerkiksi Google tarjoaa ilmaisen Google Classroom -virtuaaliluokan sekä Google 

Meet -videokokousalustan. Näiden avulla opettajat voivat rakentaa oman virtuaalisen oppi-

misympäristön opetusta varten. (Google Classroom, 2021; Google Meet, 2021.) 
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Opetushallituksen selvityksen mukaan valtaosa peruskoulun koulun henkilöstöstä sekä op-

pilaiden huoltajista on ollut tyytyväinen kevään 2020 etäopetukseen. Etäopetusjakso ei kui-

tenkaan sujunut ongelmitta ja uusia opetustapoja harjoiteltiin etäopetuksen aikana. Tästä 

huolimatta myös suuri osa oppilaista koki etäopetuksen sujuneen päällisin puolin hyvin ja he 

olivat myös pääasiallisesti tyytyväisiä omaan opiskeluunsa. Tyytymättömimpiä etäopetuk-

seen olivat lukiolaiset, mutta monien tutkimusten mukaan vain noin 1,6–5% oppilaista koki 

etäopetuksen epäonnistuneen. (Vuorio ym., 2021, s. 47.)  

 

Suomen peruskouluissa ja lukioissa etäopetuksessa oltiin kevään 2020 lisäksi vielä osittain 

syksyllä 2020 ja keväällä 2021. Etäopetukseen siirryttiin, jos lähiopetusta ei voitu järjestää 

turvallisesti koronatilanteen takia (Vuorio ym., 2021, s. 14). Etäopetukseen on jouduttu tä-

män jälkeen siirtymään paikoittain ainoastaan altistumistilanteissa, mutta järjestelyt ovat ol-

leet ainoastaan väliaikaisia ja lyhyitä. Sen sijaan korkeakouluissa on pysytty osittain etä- tai 

hybridiopetuksessa tähän päivään saakka riippuen paikasta ja sen hetkisestä tilanteesta. Hyb-

ridiopetuksella tarkoitetaan lähiopetuksen ja etäopetuksen yhdistelmää, jossa osa opetusryh-

mästä on läsnä tilassa ja osa etäyhteyksien päässä (Vuorio ym., 2021, s. 15). 

  

Korona-aikana kuvataiteen etäopetus on kehittynyt huomattavasti. Koska poikkeusaika on 

kehittänyt uusia opetustapoja (esim. Vuorio ym., 2021, s.  47), myös kuvataideopetus on jou-

tunut tekemään muutoksia ja kehittymään. Olemassa olevat etäopetuksen materiaalit osoit-

tavat, että kuvataiteen etäopetusta varten on olemassa useita eri lähteitä ja kuvataideopettajia 

avustavia oppimateriaaleja, joita ei ollut olemassa ennen korona-aikaa. Kuvataideopettajilla 

on tällä hetkellä mahdollista hyödyntää olemassa olevaa tietoa ja materiaaleja, jotka sovel-

tuvat etäopetuksen toteuttamista ja jatkokehittämistä varten. 

  

2.3 Koti korona-ajan oppimisympäristönä ja etätyöpisteenä  
 

Kodista ja sen sisälle eristäytymisestä on tullut koronapandemian seurauksena maailmanlaa-

juisesti jaettu kokemus ihmisten välillä (Halme-Tuomisaari, 2020, s. 61). PISA:n mukaan 

OECD maista keskimääräisesti 9%:lla 15-vuotiaista oppilaista ei ole hiljaista paikkaa kotona 

opiskelua varten. Suomessa lähes jokaisella on paikka opiskelulle. Etäopiskelu kuitenkin 

vaatii paikan lisäksi tietokoneen etäopiskelua varten. Suomessa yli 95% oppilaalla on 
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mahdollisuus käyttää tietokonetta kotona. Kansainvälisessä vertailussa Suomi on selkeästi 

keskiverron yläpuolella, mitä tulee etäopetuksen mahdollistamiseen. (Reimers & Schleicher, 

2020, s. 17, 19–20.) Tästä huolimatta, kun oppilaiden lisäksi heidän huoltajansa saattoivat 

joutua siirtymään etätöihin, hiljaisen paikan löytämisestä keskittymistä varten tuli merkittä-

västi vaikeampaa (Ruohomäki, 2020, s. 24, 26).  

 

Etäopiskelulla sekä fyysisiä kohtaamisia rajaavilla toimenpiteillä voidaan olettaa olevan vä-

littömiä seurauksia oppimiselle, sosiaalisille suhteille sekä fyysiselle ja psyykkiselle hyvin-

voinnille. Kevään 2020 rajoitusten seurauksena lasten ja nuorten sosiaaliset kontaktit toteu-

tuivat suurimmaksi osaksi perheen sisällä. Perheiden kyky tukea lasten ja nuorten oppimista 

vaihtelee suuresti, ja pandemian kaltaisissa kriisitilanteissa perheiden väliset erot korostuvat. 

Vanhemmuuden voimavara- ja kuormitustekijät -tutkimuksen mukaan kevään 2020 etäope-

tusjakso koettiin perheissä hyvin eri tavoin: yli puolet kyselyyn vastanneista vanhemmista 

koki tilanten synkkänä ja toivottomana, mutta kuitenkin jopa 44% koki sen valoisana. Toi-

sissa perheissä kamppailtiin äärirajoilla, mutta toisissa koettiin onnellisuutta ja nautittiin li-

sääntyneestä yhteisestä ajasta. (Valtioneuvoston tiedepaneeli, 2020, s. 19–20.)  

 

Oppilaiden mahdollisuuksiin oppia koronan aikana vaikuttavat erilaiset perheet, koulujen 

väliset erot oppilaiden tukemisessa etäopetuksessa sekä oppilaiden sinnikkyyden, motivaa-

tion ja oppimistaitojen erot itsenäisessä ja verkko-oppimisessa (Reimers & Schleicher, 2020, 

s. 3–4). Perhe ja koulu ovat vuorovaikutuksessa toistensa kanssa olevia ja lapsen kasvuun ja 

kehitykseen vaikuttavia sosialisaatiojärjestelmiä, joilla on erilaisia mahdollisuuksia varustaa 

lasta koulunkäynnin edellyttämillä valmiuksilla. Mitä enemmän koti toimintaympäristönä 

muistuttaa koulua ja mitä enemmän kodilla on ollut mahdollisuuksia varustaa lapsi kouluun, 

sitä paremmat kouluvalmiudet lapsella luultavasti on. (Hautamäki, 1997, s. 41.) 

 

Vapaa-aikana vanhemmat keräävät ruumiillisesti ja henkisesti voimia ja latautuvat seuraa-

vaa työpäivää varten. Perheen kesken vietetyltä ajalta odotetaan rentoutumista, lepoa ja vir-

kistäytymistä. Perhe elämän tulisi kompensoida työelämän aiheuttamat mielipahat. (Hauta-

mäki, 1997, s. 53.) Etäopetusjakson myötä jotkut perheet joutuivat kuitenkin viettämään kai-

ken ajan yhdessä kotona, joten ero työn ja vapaa-ajan välillä ei enää ollut niin selkeä. Jyväs-

kylän yliopiston psykologian laitoksen teettämän tutkimuksen mukaan vanhemmat kuormit-

tuivat siitä, että he joutuivat hoitamaan kotia, etäkoulua ja mahdollisesti työtään samaan ai-

kaan. Jotkut vanhemmat olivat äärirajoilla ja pelkäsivät jopa satuttavansa lapsiaan. Toisaalta 
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osa vanhemmista taas nautti rauhoittumisesta ja yhteisestä ajasta perheen kanssa. (Sorkkila 

& Aunola, 2020.) Myös Lohinivan ja kollegoiden (2020) tutkimuksen mukaan perheet ko-

kivat eristyksen ja paljon yhdessä vietetyn ajan hyvin eri tavoin. Osa tutkimukseen osallis-

tuneista kertoi, että karanteeniaika toi jännitteitä perhesuhteisiin ja perheenjäsenet saattovat 

olla hyvinkin ärtyneitä. Toiset taas totesivat, että karanteeniaika oli mahdollistanut enemmän 

aikaa olla ja puuhastella yhdessä, joten se oli lähentänyt perheenjäseniä. (Lohiniva, Dub, 

Hagberg & Nohynek, 2020, s. 19.)  

 

Koululaisten koronakevät -kyselyn aineistossa ne lapset, jotka kokivat huolta perheensä ti-

lanteesta, kokivat huolta myös omasta oppimisestaan ja mielialastaan. Heillä oli myös vai-

keuksia tehtävien tekemisessä etäopiskelujakson aikana. Perheen tilannetta saattoi huonontaa 

esimerkiksi vanhemman työpaikan menetys, alkoholin käyttö tai muut perheensisäiset on-

gelmat. (Valtioneuvoston tiedepaneeli, 2020, s. 20.) 

  

Ruohomäen (2020) mukaan koronakriisin aiheuttaman etätyöpakko on saattanut muuttaa ko-

din etätyöpisteen monitoimitilaksi. Tällöin normaalisti etätyöhön liitetty mielikuva omasta 

työrauhasta ja paremmasta keskittymisestä ei ole toteutunut. Perheenjäsenet voivat jopa hai-

tata etätyöskentelyä merkittävästi. (Ruohomäki, 2020, s. 24, 26.) Lisäksi etäopetusjakso ai-

heutti perheissä vuorokausirytmin ongelmia. Säännöllinen koulupäivän alkamisaika rytmit-

tää myös nukkumaanmenoa ja auttaa työttömiä vanhempia säilyttämään vuorokausirytmin. 

Joidenkin lasten kohdalla osa perustarpeista, kuten säännöllinen ruokailu, ulkoilu, liikkumi-

nen ja nukkuminen jäivät etäopetusjakson aikana toteutumatta. Tällaiset vuorokausirytmin 

ongelmat saattavat aiheuttaa mielenterveyden ongelmia, kuten aggressiota sekä masennus- 

ja uupumusoireita. Poikkeustilanteella on eri kyselyiden mukaan ollut vaikutusta lasten ja 

nuorten kokemaan mielenterveyteen, esimerkiksi kevään 2020 kouluterveyskyselyn mukaan 

8.–9.-luokkalaisista nuorista huomattavasti suurempi osuus koki kohtalaista tai vaikeaa ah-

distuneisuutta, kuin vuoden 2019 kyselyn mukaan. (Valtioneuvoston tiedepaneeli, 2020, s. 

20–21.) 

 

Koronapandemia luo epätasa-arvoa oppimisen mahdollisuuksiin maailmanlaajuisesti. Tämä 

vaikuttaa yksilöiden elinkeinoihin ja yhteisöjen tulevaisuudennäkymiin. (Reimers & 

Schleicher, 2020, s. 3–4.) Eriarvoisuus ja oppimiserot korostuvat etäopiskelun myötä. Erään 

hollantilaisen selvityksen mukaan korkeasti koulutetut vanhemmat kokivat pystyvänsä aut-

tamaan lapsiaan etäkoulussa paremmin kuin matalasti koulutetut vanhemmat. 
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(Valtioneuvoston tiedepaneeli, 2020, s. 19.) Hautamäen (1997, s. 41) mukaan koulutettujen 

vanhempien lapsi kykeneekin paremmin hallitsemaan ja ottamaan omaksensa koulun oppi-

miselle asettamat vaatimukset. 

  

Tässä kappaleessa esiteltyjä lähteitä voidaan pohtia tutkimuksemme kannalta usealla tasolla. 

Sen lisäksi, että koronan aiheuttamat haasteet perhe-elämälle ovat vaikuttaneet oppilaisiin, 

osa opettajista on perheellisiä, joten etäopetusaika on voinut vaikuttaa monella tapaa opetta-

jien työhön ja perhe-elämään. Kodin ollessa sekä oppimisympäristö että etätyöpiste niin 

opettajat kuin oppilaatkin ovat joutuneet sopeutumaan uuteen opiskelu- ja työtilaan. Luvussa 

3.3 avataan enemmän oppimisympäristöjen merkitystä kuvataiteen etäopetuksen kannalta. 

  

2.4 Etä- ja verkko-opetuksen historiaa 
  

Etäopetuksella tarkoitetaan opetusta, jossa opettaja ja oppilas eivät ole fyysisesti samassa 

paikassa (Nevgi & Tirri, 2003, s. 13). Etäopetus on virallisesti tunnettu vuodesta 1982, jolloin 

muodostettiin etäopetuksen kansainvälinen neuvosto ICDE (Evans, Haughey & Murphy, 

2008, s. 1). Sen juuret ovat 1800-luvun kirjeopetusmallissa. Silloin viestintä oli yksisuun-

taista eli kunnollista keskustelua oppilaan ja opettajan välillä ei pystynyt syntymään. Nevgi 

ja Tirri (2003) viittaavat Petersiin (2001) ja Harsimiin, Hiltziin, Telesiin ja Turoffiin (1995), 

joiden mukaan opettaminen ja opiskelu lähikontaktissa samassa paikassa ja ajassa on ollut 

opetuksen tapa läpi ihmiskunnan historian. Lähiopetus on ollut niin vahva osa perinnettä, 

että etäopetusta ja -opiskelua on pidetty lähiopetusta vähempiarvoisena. Etäopetuksen oppi-

misen laatua on epäilty voimakkaasti.  (Nevgi & Tirri, 2003, s. 13–14.) Evans, Haughey ja 

Murphy (2008) vahvistavat, että etäopetukseen liittyviä huolia nousi esiin jo varhaisessa vai-

heessa. Nämä huolet liittyivät muun muassa pedagogisiin ongelmiin ja huoleen oppilaiden 

vuorovaikutuksen ja itsenäisen työskentelyyn liittyen. (Evans, Haughey & Murphy, 2008, s. 

1–2.) On siis selvää, että etäopetuksesta ja siihen liittyvistä huolista oli keskustelua jo etä-

opetuksen syntyvaiheessa. 

  

Etäopetus siirtyi lopulta nettiin eli kommunikaatio alkoi tapahtua netin välityksellä. Tällöin 

on samalla kyse verkko-oppimisesta ja -opetuksesta. (Nevgi & Tirri, 2003, s. 13, 22–23.) 

Kun opettaja opettaa verkossa, tietokone toimii luokkahuoneena (Storti & Tulonen, 2005, s. 

115). Tällaista opetuksen tilaa alettiin kutsua muun muassa virtuaaliluokaksi. Se on 
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opiskeluympäristö, johon opettaja ja opiskelijat kokoontuvat yhteen esimerkiksi vi-

deoneuvotteluyhteyden avulla. (Meisalo, Sutinen & Tarhio, 2000, s. 155.) Kehittyvä tekno-

logia pyrki jo 2000-luvun alussa selkeästi parantamaan yhteyttä ihmisten välillä. 

  

Suomalaisissa kouluissa digitaalisuuden käyttö ei ole uusi asia. Ensimmäinen digitaalinen 

murros peruskouluissa ja lukioissa tapahtui jo 1990-luvulla. (Mikkilä-Erdmann, 2017, s. 17.) 

Ilomäki ja Lakkala (2006) toteavat, että teknologian yleistyttyä ja sen tultua kouluun opetta-

jat käyttävät tietotekniikkaa luontevasti opetuksensa valmistelun apuna, mutta se ei kuiten-

kaan tarkoita, että kaikilla opettajilla olisi motivaatiota tai kiinnostusta käyttää tietotekniik-

kaa. Opettajat jopa saattoivat vältellä sitä. Vaikka opettajat saavat teknistä tukea ja koulutusta 

tieto- ja viestintätekniikan käyttöön, ero opettajien väliseen osaamiseen asiassa vaihteli voi-

makkaasti. Muun muassa opettajien ikä tai kouluaste voivat vaikuttaa siihen, mitä asenteita 

ja käyttötapoja opettajilla on teknologian kanssa. (Ilomäki & Lakkala, 2006, s. 186–187.) 

Vaikka opettajien tietotekniset taidot alkoivat kehittyä, sitä ei hyödynnetty etäopetuksen kan-

nalta. 

  

Aikaisempina vuosikymmeninä Suomi oli johtavia maita tietotekniikan opetuskäytössä. Esi-

merkiksi Ilomäki ja Lakkala (2006) viittaavat Eyridiceen (2004), joka toteaa, että suomalai-

set opettajat ovat koko maailman kärkeä, mitä tulee tietotekniikan opetuskäyttöön. Suomessa 

tietotekniikan käyttö ja osaaminen on hyvää ja sitä käytetään useammin verrattuna muun 

muassa Euroopan muihin maihin. (Ilomäki & Lakkala, 2006, s. 184.) Uudempien tutkimus-

ten mukaan tämä ei pidä paikkaansa. Norrena (2015, s. 47–48) toteaa, että Suomi ei ole enää 

lähelläkään kärkimaita teknologian hyödyntämisessä ja erot koulujen välillä laitteistossa 

sekä tietotekniikkataidoissa ovat suuria. Reimersin ja Schleicherin (2020) mukaan vuonna 

2018 PISA toteutti tutkimuksen, jossa kartoitettiin opettajien tarvittavaa teknistä ja pedago-

gista osaamista digitaalisten laitteiden ohjeistamisessa. OECD:n maista keskimäärin noin 

65% 15-vuotiaiden oppilaiden koulujen rehtoreista katsoivat, että opettajien tietotekniset tai-

dot ovat riittäviä. Suomi oli tutkimuksessa keskivertoa heikommassa asemassa, koska rehto-

reista keskimäärin vain 50% ajatteli opettajilla olevan tarvittavat taidot teknologian kanssa. 

(Reimers & Schleicher, 2020, s. 24–25.) 

 

Kuitenkin vuosina 2015–2020, eli vähän ennen koronapandemiasta johtuvaa etäopetusjak-

soa, suomalaisten opettajien tietotekniikkataidoissa havaittiin positiivista kehittymistä, vaik-

kakin se oli hidasta. Opettajien itsearvioinityökalun Opekan kautta selvisi, että opettajien 
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kehitys omaan osaamiseensa liittyen koettiin paranevan. Tästä huolimatta opettajista jopa 

joka toinen kokee, että heidän tieto- ja viestintätekniikkataitonsa eivät yllä opetussuunnitel-

man vaatimusten tasolle. (Vuorio ym., 2021, s. 34–36.) 

 

Etäopetukseen nopea siirtyminen pakotti opettajat toteuttamaan ja kehittämään opetustaan 

uusilla tavoilla. Etäopetuksen haltuun ottaminen vaati opettajilta sekä oppilailta luovuutta, 

avoimuutta sekä ongelmanratkaisutaitoja. (Warinowski ym., 2021, s. 74–75.) Niin opettajien 

kuin oppailaidenkin tietotekniset taidot joutuivat siten kehittymään nopealla tahdilla. 

  

2.5 Etä- ja verkko-opetuksen haasteita 
  

Koska koulujen kuvataideopetusta ei oltu koskaan järjestetty ennen vuoden 2020 kevättä 

etänä valtakunnallisessa mittakaavassa, kuvataideopettajat ja oppilaat joutuivat uuden ää-

relle. Opetushallituksen raportista selviää, että oppiaineista taito- ja taideaineiden opetus ko-

ettiin kaikkein vaikeimmiksi toteuttaa etäopetuksessa (Vuorio ym., 2021, s. 76). Etäopetuk-

sessa ja -opiskelussa on jo itsestään paljon erilaisia haasteita ja vaatimuksia. Nämä haasteet 

ovat pysyneet melko samantyyppisinä läpi historian, vaikka etäopetusta onkin kehitetty tek-

nologisen osaamisen ohella. Fyysistä etäisyyttä etäopetuksessa on pidetty sen suurimpana 

ongelmana. Nevgin ja Tirrin (2003) mukaan etäisyyttä on pidetty myös olennaisena syynä 

oppimisvaikeuksiin ja opiskelun keskeyttämiseen. Etäopetuksessa saattaa lisäksi ilmetä pe-

rinteisessä lähiopetuksessa ilmeneviä oppimisen esteitä. Nämä esteet voivat johtua joko opis-

kelijasta itsestään, kuten puutteellista opiskelutaidoista ja motivaatiosta, tai opetuksen suun-

nittelusta ja toteutuksesta. Verkko-opetuksessa esteitä voi ilmetä myös teknisten ongelmien 

takia. (Nevgi & Tirri, 2003, s. 14, 21, 38.) 

  

Oppilaiden kannalta etäopiskelu asettaa selkeitä haasteita. Etäopiskelu esimerkiksi vaatii 

runsaasti aikaa, työtä ja omaa aktiivisuutta. Opiskeluympäristö pitää järjestää ja ylläpitää yk-

sin. Aikataulu, välineet, tilat, verkkoyhteys ja tarvittaessa apu on hankittava itse. (Raevaara, 

2006, s. 93.) Nevgi ja Tirri (2003) vahvistavat, että opiskelijalta vaaditaan huomattavasti 

enemmän aktiivista panostusta verkko-oppimisympäristöissä kuin tavallisessa lähiopetuk-

sessa. Verkko-opiskelu vaatii opiskelijoilta enemmän itsesäätelyn ja oman toiminnan moti-

voinnin taitoja kuin lähiopetuksessa (Nevgi & Tirri, 2003, s. 40, 54). Samat ongelmat 
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nousivat esiin kevään 2020 etäopetuksen aikana. Osa lukiolaisista raportoi esimerkiksi aika-

tauluttamisen, keskittymisen ja jaksamisen haasteista. (Vuorio ym., 2021, s. 87.) On siis sel-

vää, että etäopetuksessa on ollut samoja ongelmakohtia hyvin pitkän aikaa. 

 

Myös opettajat kohtaavat runsaasti haasteita etäopetukseen liittyen. Erityisesti verkko-ope-

tukseen siirtymä koetaan hankalaksi. Alussa opettajien on vaikea arvioida verkko-opetuksen 

vaatimaa aikaa ja työmäärää. (Raevaara, 2006, s. 90–91.) Jo teknologisten apuvälineiden 

käytön harjoitteluun sekä teknologiaa hyödyntävien pedagogisten mallien opetteluun kuluu 

runsaasti aikaa. Opettajat voivat kokea epävarmuutta näitä asioita harjoitellessa. (Multisilta, 

Niemi & Lavonen, 2014, s. 287–288.)  

 

Arviointiin menee suuri määrä työtä ja aikaa verkko-opetuksessa (Raevaara, 2006, s. 90–91). 

Verkko-opetus myös lisää opettajan työmäärää viestinnässä. Opettaja joutuu osallistumaan 

jopa kymmeniin eri verkkokeskusteluihin samaan aikaan ja sähköpostiviestittely opiskelijoi-

den kanssa voi olla todella runsasta. Opettaja joutuu palaamaan vanhoihin viesteihin muis-

taakseen, millaisessa tilanteessa kukin opiskelija on, mikä vie paljon aikaa. (Mannisenmäki, 

2003, s. 42.) 

  

Verkko-opetus vaatii opettajalta osaamista hyvin erilaisissa tilanteissa ja tehtävissä. Sen li-

säksi, että hänen on oltava opetettavan aiheen asiantuntija, on hänen tuotettava verkko-ope-

tusmateriaalia sekä neuvoa oppilaita teknisten ongelmien kanssa. (Mannisenmäki, 2003, s. 

41.) Oppilaat ovat kuitenkin usein opettajaa taitavampia teknisissä asioissa (Ilomäki & Lak-

kala, 2006, s. 195). Jotta opettaja pystyy suunnittelemaan sekä toteuttamaan opetusta ver-

kossa, tulisi hänellä olla verkko-opetuksen asiantuntemusta. Tämä ei ole usein mahdollista, 

joten opettaja tarvitsee suunnittelun avuksi toisen asiantuntijan, joka kykenee auttamaan tek-

nisissä ongelmissa ja suunnittelun toteutuksessa. (Storti & Tulonen, 2005, s. 60.) Nevgi ja 

Tirri (2003, s. 43) vahvistavat, että opettajalla tulisi olla organisaationsa puolelta verkkotuki, 

jotta hän kykenee käyttämään kaikkia mielekkäiksi kokemiaan verkon apuvälineitä. 

  

Mannisenmäen (2003, s. 41) mukaan opettajan rooli on muuttunut verkossa ohjaajaksi. 

Nevgi ja Tirri (2002) nimittäin toteavat, että perinteisen lähiopettajan toimenkuva on hyvin 

erilainen verrattuna verkko-opettajaan. Lähiopetuksessa opetustilanteessa on mahdollista toi-

mia joustavasti ja spontaanisti. Verkko-opetus vaatii opettajaa suunnittelemaan opetuksensa 

huolellisemmin ja yksityiskohtaisemmin. (Nevgi & Tirri, 2003, s. 51.) Storti ja Tulonen 
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(2005) väittävät, että perinteinen tapa opettaa ja ohjata oppilaita luokkahuoneessa ei toimi 

verkko-opetuksessa. Tämä vaatii opettajia opettelemaan uusien roolien ottamista ja opetus-

muotojen muuttamista. (Storti & Tulonen, 2005, s. 115.) Opettajia kannustetaankin kokeile-

maan verkko-opetuksessa erilaisia opetusratkaisuja (Raevaara, 2006, s. 91). Manninen 

(2003) vahvistaa, että perinteinen informaatiota tarjoava luennointi ei ole suositeltava tapa 

toteuttaa verkko-opetusta ilman erityistä syytä. Opettaja voi tukeutua helpommin verkkoma-

teriaaliin tai antaa opiskelijoille tehtäviä. Poikkeuksena voi kuitenkin olla esimerkiksi poik-

keuksellisen hyvä luennoitsija. (Manninen, 2003, s. 32.) 

  

Etäopetuksen järjestäminen poikkeaa selkeästi tavallisesta lähiopetuksesta ja se vaatii niin 

opettajilta kuin oppilailtakin erilaista panostusta. Mainittujen haasteiden lisäksi etäopetuk-

sessa on erityisen tärkeitä asioita, joita on hyvä tarkastella lähemmin. Esimerkiksi luvussa 

3.3 tuodaan esiin, miten etäopetus on haastanut kuvataideopetuksen sosiaalista puolta ja luku 

3.4 tuo esiin kuvataiteen arvioinnin haasteita etäopetuksessa. Tärkeää on huomata, että ku-

vataiteen oppiaine koki etäopetuksessa paljon sellaisia haasteita, joita kuvataideopettajat ei-

vät välttämättä olleet ennen kohdanneet. 
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3 NÄKÖKULMIA KUVATAITEESEEN ETÄOPETUKSEN KON-

TEKSTISSA 

  

Kuvataiteen etäopetusta tutkittaessa on tärkeää tarkastella kuvataidetta opetettavana aineena 

sekä sitä, mitä kaikkea se opettajan työn näkökulmasta sisältää. Tässä luvussa nostamme 

esille aineen opettamisen kannalta tärkeitä perusperiaatteita, joihin etäopetukseen siirtymi-

sellä on voinut olla suurimpia vaikutuksia. Luku 3.1 käsittelee perusopetuksen ja lukion ope-

tussuunnitelmissa määriteltyjä kuvataiteen oppimistavoitteita ja pohtii niitä suhteessa etä-

opetukseen. Luvussa 3.2 puolestaan tarkastellaan oppimisympäristöjen ja -menetelmien, ja 

luvussa 3.3 sosiaalisen vuorovaikutuksen merkitystä kuvataiteessa. Lisäksi arviointi on iso 

osa kuvataiteen opettajan työtä, joten luku 3.4 pohtii arvioinnin osa-alueiden toteutumista 

etäopetuksen kannalta.  

 

 

3.1 Kuvataideopetuksen oppimistavoitteita opetussuunnitelmissa 
  

Peruskoulun opetussuunnitelman perusteissa (2014) vuosiluokkien 7–9 kuvataiteen opetuk-

sen tavoitteita kuvataan tavoitteilla T1–T11. Nämä tavoitteet ovat neljän seuraavan pääta-

voitteen alla: visuaalinen havaitseminen ja ajattelu, kuvallinen tuottaminen, visuaalisen kult-

tuurin tulkinta sekä esteettinen, ekologinen ja eettinen arvottaminen. Kuvataidetta arvioidaan 

tavoitteiden lisäksi niihin liittyvillä sisältöalueilla S1–S3 sekä laaja-alaisen osaamisen tavoit-

teilla L1–L7. Yleisesti yläkoulun kuvataiteen tarkoituksena on syventää oppilaan omakoh-

taista suhdetta kuvataiteeseen ja muuhun visuaaliseen kulttuuriin. Opetussuunnitelman pe-

rusteissa puhutaan melko paljon monipuolisten materiaalien ja mahdollisuuksien käytöstä 

opetuksessa, sekä myöskin monialaisesta yhteistyöstä ja yhdessä toimimisen taidoista. (Ope-

tushallitus, 2014, s. 426–428.) Etenkin monipuoliset materiaalit kuvataiteessa ja yhteistyön 

onnistuminen muiden kanssa ovat sellaisia tavoitteita, joiden toteutuminen voi vaarantua siir-

ryttäessä etäopetukseen, sillä kotona yksin työskentely luonnollisesti rajaa materiaaleja sekä 

sosiaalisia kontakteja. Opetushallituksen tekemässä selvityksessä todetaankin, että esimer-

kiksi liikunta, taideaineet ja kädentaitoja kehittävät aineet soveltuvat huonosti etäopiskeluun 

(Vuorio ym., 2021, s. 21). 
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Opetushallituksen raportin mukaan teknologialla on vaikea korvata läsnä olevan opettajan ja 

koulun vaikutusta oppimiselle. Koulussa nimittäin opitaan vuorovaikutuksessa toisten 

kanssa. (Vuorio ym., 2021, s. 21.) Yhteistoiminnasta ja ryhmätyöskentelystä kuvataiteessa 

puhutaan opetussuunnitelmassa jokaisen vuosiluokan kohdalla. Tämän lisäksi yläkoulun ku-

vataiteen yksi tavoite on vuorovaikutukseen kannustavan toimintakulttuurin luominen. (Ope-

tushallitus, 2014, s. 143–145, 266–269, 426–429.) Opettajien tulisi opetussuunnitelman mu-

kaan siis toteuttaa sellaista opetusta, jossa oppilaat toimivat yhdessä vuorovaikutuksessa tois-

tensa kanssa. Vuorovaikutus etäopetuksessa on hyvin erilaista kuin lähiopetuksessa (ks. 

esim. Silander & Koli, 2003), joten on selvää, että kuvataidetunneille tyypillinen tavoite vuo-

rovaikutuksellisesta ilmapiiristä ei välttämättä toteudu etäopetuksessa samalla tavalla. Sosi-

aalisen vuorovaikutuksen merkityksestä oppimiseen kerrotaan lisää luvussa 3.3. 

  

Kuvataiteen oppimistavoitteet liittyvät myös etäopetuksessa merkittävästi käytössä olleeseen 

tieto- ja viestintäteknologiaan. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden (2014) mu-

kaan opetuksen tulee harjaannuttaa hyödyntämään tieto- ja viestintäteknologiaa sekä verk-

koympäristöjä luovasti, kriittisesti ja vastuullisesti. Vuosiluokkien 7–9 tavoitteissa sanotaan, 

että oppilaille tulee tarjota oppimisympäristöjä ja työtapoja, joilla mahdollistetaan materiaa-

lien, teknologioiden ja ilmaisukeinojen monipuolinen käyttö sekä niiden luova soveltaminen. 

Opetuksen pitäisi luoda mahdollisuuksia verkko- ja mediaympäristöjen monipuoliselle käy-

tölle. (Opetushallitus, 2014, s. 426–428.) Muihin oppimistavoitteisiin verrattuna tieto- ja 

viestintäteknologinen osaaminen on varmasti korostunut etäopetuksen aikana, sillä oppilaat 

ovat joutuneet harjaannuttamaan näitä taitoja tavallista enem-

män.                                                                                       

  

Lukion opetussuunnitelman perusteissa (2015) opetuksen yleiset tavoitteet ovat listattuna, 

minkä lisäksi jokaiselle kurssille on määritelty omat tavoitteensa. Opetuksen keskeisenä ta-

voitteena on kuvataiteen ja muun visuaalisen kulttuurin ymmärrys ilmiönä omassa elämässä 

sekä yhteiskunnassa. Vuorovaikutteisuutta korostetaan arvioinnin kohdalla, ja uusista tekno-

logioista ja mediaympäristöistä puhutaan sekä ilmiöinä että kuvallisen tuottamisen välineinä. 

Opetuksessa tulisi luoda edellytyksiä työtapojen ja opiskeluympäristöjen monipuoliselle 

käytölle sekä kannustaa välineiden ja materiaalien kokeilemiseen ja niiden soveltamiseen. 

(Opetushallitus, 2015, s. 214–215.) Vuoden 2019 lukion opetussuunnitelman perusteissa ku-

vataiteen yleisistä tavoitteista puhutaan samaan tapaan, mutta niistä puhutaan laajemmin ja 

yksityiskohtaisemmin. Tämän lisäksi laaja-alaisen osaamisen osa-alueet on selitetty 
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kuvataiteen opetuksen kannalta erikseen. Vuorovaikutusosaaminen on yksi näistä ja sitä voi 

kehittää esimerkiksi keskustelun sekä dialogin kautta. (Opetushallitus, 2019, s. 343–347.) 

Lisäksi lukiokoulutuksen tulisi vahvistaa opiskelijan fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hy-

vinvointia. Myös yhteistyön tekeminen opiskelijan kodin kanssa on lukiolain (714/2018) 31 

§ edellyttämä ja sen lähtökohtana on avoin ja yhdenvertainen vuorovaikutus sekä keskinäi-

nen kunnioitus. Yhteistyö tukee opiskelijan oppimisen edellytyksiä, tervettä kehitystä ja hy-

vinvointia sekä vahvistaa oppilaitosyhteisön hyvinvointia, turvallisuutta ja yhteisöllisyyttä. 

(Opetushallitus, 2019, s. 21, 23.) 

  

Opetushallituksen tekemän selvityksen mukaan kevään 2020 etäopetusjakson aikana perus-

opetuksen opetussuunnitelman tavoitteet saavutettiin opettajien mukaan pääsääntöisesti. 

Enemmistö tutkimukseen vastanneista opettajista kuitenkin ilmoitti, että joutui karsimaan 

opetussuunnitelman mukaisia tavoitteita ja sisältöjä. Selvityksessä todetaan, että pitkitty-

neessä etäyhteyksin toteutettavassa opetuksessa on vaarana, ettei opetussuunnitelmaa ja 

siellä asetettuja tavoitteita pystytä toteuttamaan täysmääräisesti. (Vuorio ym., 2021, s. 50.) 

Selvityksessä ei eroteltu eri oppiaineiden tavoitteita ja niiden toteutusta, vaan puhuttiin vain 

yleisesti opetussuunnitelman tavoitteista. 

  

Kun pohdinnan alla ovat ne kuvataideopetuksen tavoitteet, jotka ovat merkityksellisiä etä-

opetuksen onnistumisen kannalta, korostuvat samat tavoitteet sekä peruskoulun että lukion 

opetussuunnitelmissa. Näistä huomiomme kiinnittyy huoleen siitä, voiko vuorovaikutuksel-

linen oppiminen toteutua etäopetuksessa yhtä hyvin kuin lähiopetuksessa. Toisena huolen 

aiheena voisivat olla materiaalit, joita opetussuunnitelmien mukaan tulisi tarjota oppilaille 

monipuolisesti. Tieto- ja viestintäteknologian hyödyntäminen on vastakohtaisesti taas sellai-

nen tavoite, johon on pitänyt kiinnittää erityistä huomiota etäopetuksessa ja näiden taitojen 

harjaannuttaminen on mitä todennäköisemmin korostunut.  

  

3.2. Oppimisympäristöistä ja -menetelmistä 
  

Kurhila (2011, s. 271) määrittää oppimisympäristön niiksi tiloiksi, välineiksi ja henkilöiksi, 

jotka osallistuvat opiskeluun, oppimiseen ja opettamiseen. Larun (2016) mukaan oppimis-

ympäristönä voi toimia esimerkiksi luokka tai luentosali, mutta myös vaikka mobiilisovellus. 

Hellström ja kollegat (2015) toteavat, että oppimisen tilat ovat nykypäivänä muutoksessa, 
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luokkahuoneet voivat siirtyä ulos ja luokkahuone voi olla vaikka olohuone. Myös koulura-

kennukset muuttuvat, ne ovat avoimia ja niiden on oltava myöhemminkin muunneltavia. 

(Hellström, Johnson, Leppilampi & Sahlberg, 2015, s. 53.) Nykypäivänä oppimisympäristö 

ei siis tarkoita vain perinteistä luokkahuonetta. Lisäksi oppimisen ajankohta ja paikan rajoi-

tukset ovat poistuneet tieto- ja viestintätekniikan takia (Nevgi & Tirri, 2003, s. 17). 

 

Lukion opetussuunnitelman perusteissa (2019) sanotaan, että monipuoliset, turvalliset ja 

viihtyisät opiskeluympäristöt edistävät opiskelumotivaatiota, rikastuttavat opiskeluun liitty-

viä kokemuksia ja kannustavat kestävän kehityksen mukaiseen toimintaan. Hyvä opiskelu-

ympäristö tukee sekä vuorovaikutuksellista työskentelyä että itsenäistä opiskelua. Opiskeli-

jaa tulisi ohjata hyödyntämään digitaalisia opiskeluympäristöjä, oppimateriaaleja ja työväli-

neitä. Verkko-opiskelumahdollisuuksien tarjoaminen tukee yksilöllistä etenemistä, henkilö-

kohtaisia oppimispolkuja sekä osaamisen kehittymistä. (Opetushallitus, 2019, s. 19.) Myös 

perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (2014) mainitaan tieto- ja viestintäteknolo-

gia yhtenä tärkeänä oppimisympäristönä. Tässä oppimisympäristössä korostetaan yhteisölli-

syyttä, oppilaiden osallisuutta sekä oppilaiden henkilökohtaista oppimista. Lisäksi opetus-

suunnitelma huomioi tieto- ja viestintäteknologian kehittymisen, mikä tarkoittaa uusien rat-

kaisujen käyttöönottoa. (Opetushallitus, 2014, s. 29–30.) 

  

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa mainitaan erikseen kuvataiteen oppimisym-

päristöihin liittyvät tavoitteet. Yläkoulun luokilla nämä tavoitteet ohjaavat opetuksen moni-

puolisuuteen sekä luovaan soveltamiseen. Oppimisympäristöjen on oltava sellaisia, että ne 

mahdollistavat materiaalin, teknologian ja ilmaisukeinojen monipuolisuuden. (Opetushalli-

tus, 2014, s. 427–428.) Koulun kuvataideluokissa on mahdollista ottaa huomioon nämä ta-

voitteet, kun taas etäopetuksessa koululla ei ole samanlaista valtaa fyysisen oppimisympä-

ristön kanssa. Tällöin etäopetuksessa on nojattava täysin verkko-oppimisympäristöihin ja 

varmistaa, että niiden avulla oppiminen pysyy monipuolisena. 

 

Verkko-oppimisympäristöt lisäävät erilaisille oppijoille loputtoman määrän mahdollisuuk-

sia. Erityisesti ne oppijat, joilla on vaikeuksia koulunkäynnissä, hyötyvät tällaisista jousta-

vista oppimisympäristöistä. Kun oppija pystyy luomaan varmuutta omiin mahdollisuuk-

siinsa, se vahvistaa positiivista asennetta ja johtaa siihen, että oppija myös tekee enemmän 

töitä asian eteen. (Niemi & Multisilta, 2014, s. 23.) 
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Niemi ja Multisilta (2014) tuovat esiin ajatuksen oppimisympäristöjen rajattomuudesta. Ra-

jattomuudella he tarkoittavat jonkin asian ylittämistä sekä uuden kokeilua. Luokkahuoneen 

rajattomuus on jo osa nykypäivää. Teknologia tulisi nähdä voimavarana ja sen avulla luodaan 

uusia oppimisen mahdollisuuksia. Samalla oppijoiden on opittava toimimaan näissä ympä-

ristöissä, mikä tarkoittaa, että kouluilta vaaditaan uusia lähestymistapoja opetukseen. (Niemi 

& Multisilta, 2014, s. 12–13.) Multisilta, Niemi ja Lavonen (2014) kuitenkin pohtivat, että 

rajattoman koulun yhteydessä voidaan oppimisympäristöjä laajemmin puhua jopa oppimisen 

ekosysteemistä. Tähän kuuluu teknisten ja fyysisten tilojen lisäksi ihmiset sekä vuorovaiku-

tussuhteet yksilöiden välillä. (Multisilta, Niemi, Lavonen, 2014, s. 287.) 

  

Lukion opetussuunnitelma (2015) määrittää, että oppimisympäristöjen lisäksi opetus- ja 

opiskelumenetelmien tulee olla monipuolisia. Nämä erilaiset menetelmät painottavat ongel-

manratkaisua, tutkimista sekä kriittistä ja luovaa ajattelua. Lisäksi nämä monipuoliset mene-

telmät kehittävät opiskelijoiden yhteistyötaitoja, aktiivista työskentelyä ja tieto- ja viestintä-

teknologiataitoja. (Opetushallitus, 2015, s. 14–15.) Kouluilta vaaditaan määrätietoista kehit-

tämistoimintaa sekä opettajien oman työn kehittämistä, jotta erilaisia opetusmenetelmiä voi-

daan käyttää menestyksellisesti. Riittämättömät resurssit ja ajanpuute voivat kuitenkin hei-

kentää tällaista toimintaa. Opetusmenetelmien valitseminen on aina opettajan tehtävä, ja siksi 

jatkuvat henkilöstön ja organisaation kehittäminen on tärkeää. (Sahlberg, 1997, s. 462–464.) 

  

Sahlbergin (1997) mukaan opettajien käyttämien opetusmenetelmien monipuolistamisesta 

on puhuttu toistuvasti koulutuksen laadun parantamista koskevissa keskusteluissa. Monipuo-

lisia opetusmenetelmiä käyttämällä voidaan tutkitusti parantaa oppilaiden oppimistuloksia, 

tiedollisia saavutuksia sekä sosiaalisten taitojen ja persoonallisuuden kehittymistä. Opettajan 

on valittava kuhunkin opetustilanteeseen ja kullekin ryhmälle parhaiten soveltuvat menetel-

mät. (Sahlberg, 1997, s. 449, 461–462.) Esimerkiksi Mitchell (2018) esittelee erilaisia ope-

tuksen ja oppimisen menetelmiä. Menetelmät ovat monimuotoisia ja ne pitävät sisällään 

muun muassa yhteistoiminnallisuutta, oppimisen itsesäätelyä ja vastavuoroista opettamista. 

Jokaisessa menetelmässä on myös omat haasteensa, joista opettajan tulisi olla tietoinen. (Mit-

chell, 2018.) 
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Ei ole yhtä tapaa opettaa ja oppia, joten opetuksen tulisi olla vaihtelevaa. Kuitenkin tutki-

musten mukaan yhteistoiminnalliset oppimismenetelmät saavat aikaan laaja-alaisempia ja 

syvempiä vaikutuksia oppimisessa, eli ne ovat tehokkaita menetelmiä (Sahlberg, 1997, s. 

459). Koska kuvataideopetukseen kuuluu olennaisesti sosiaalinen ulottuvuus (esim. Opetus-

hallitus, 2014, s. 426), myös yhteistoiminnallisuus on osa oppiainetta. Siksi etäopetus on 

voinut puuttua myös opetusmenetelmiin merkittävällä tavalla. 

  

Kuvataiteen etäopetukseen siirtyminen on vaikuttanut sekä oppimisympäristöihin että -me-

netelmiin. On mahdollista, että kun opetus ei tapahdu luokkatilassa, osa opetusmenetelmistä 

voi jäädä toteuttamatta ja siten vähentää menetelmien käytön monipuolisuutta. Myös oppi-

misympäristö voi helposti rajautua virtuaalisiin oppimisympäristöihin sekä oppilaan kotiin. 

Etäopetus siten haastaa kuvataideopettajia olemaan luovia opetustaan rakentaessa, jotta op-

pimisen monipuolisuus pysyy turvattuna. 

  

3.3 Sosiaalisen vuorovaikutuksen merkitys koulussa ja kuvataidetun-
neilla 
  

Koska etäopetuksessa opettaja ja oppijat ovat erillään toisistaan, tulee kysymys sosiaalisesta 

vuorovaikutuksesta olennaiseksi. Nevgi ja Tirri (2003) toteavat, että jotta oppiminen olisi 

mielekästä, siihen tulisi kuulua vuorovaikutusta ja keskustelua. Oppiminen on dialogista sekä 

sosiaalista. Opiskelijat rakentavat uutta tietoa yhteistyössä toistensa kanssa vaihtaen ajatuk-

sia ja näkemyksiä. (Nevgi & Tirri, 2003, s. 32.) Vuorovaikutus nimittäin on olennainen osa 

oppimisprosessia (Sajaniemi, 2017). 

  

Halme-Tuomisaari (2020, s. 56–57) toteaa, että sosiaalinen eristäminen on olennainen koro-

nan ehkäisykeino, mikä on pakottanut ihmiset vähentämään tai pahimmassa tapauksessa ko-

konaan lopettamaan sosiaaliset tapaamiset. Kun kohtaamista ei tapahdu koulussa kuvataide-

luokassa, sosiaalisuutta ei välttämättä pyritä luomaan itsenäisesti oppilaiden toimesta. Saa-

ranen-Kauppinen (2014) toteaa, että jotkut ihmiset tuntevat tarvitsevansa vähemmän sosiaa-

lista kanssakäymistä kuin toiset ja heillä on myös vähemmän motivaatiota sosialisaatioon. 

Tästä huolimatta ihmisille on tärkeää, että he voivat olla sosiaalisessa vuorovaikutuksessa 

toisten kanssa, sillä se vaikuttaa muun muassa sosiaaliseen identiteettiin. (Saaranen-Kauppi-

nen, 2014, s. 65.) 
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Kuvataiteen oppiaineessa vuorovaikutus ja yhteistoiminnallinen oppiminen ovat isossa 

osassa. Laitisen (2006) mukaan kuvataiteen oppitunnilla taiteen tekeminen on aina sosiaa-

lista toimintaa ja ryhmähenki voi syntyä taiteellisista kokemuksista. Kun taidetta tehdään 

kuvataidetunnilla, silloin voi kokea kuuluvansa ryhmään. Kuvien avulla voidaan myös kom-

munikoida ja luoda yhteisymmärrystä. (Laitinen, 2006, s. 38.) Perusopetuksen opetussuun-

nitelman perusteissa (2014) sanotaan, että kuvataiteen tulisi kehittää yhdessä toimimisen tai-

toja sekä tarjota mahdollisuuksia oppimiskokonaisuuksiin myös koulun ulkopuolisten yh-

teistyötahojen kanssa. Opetustilanteiden tulisi lisäksi luoda oppimiseen ja vuorovaikutuk-

seen kannustava toimintakulttuuri sekä aktiiviseen kokeilemiseen ja harjoitteluun rohkaiseva 

ilmapiiri työskentelemällä sekä yksin että ryhmissä. (Opetushallitus, 2014, s. 426–428.) Vuo-

den 2015 lukion opetussuunnitelman perusteissa yhtenä kuvataiteen tavoitteena on yhteistoi-

minnallinen kuvallinen työskentely (Opetushallitus, 2015, s. 214). Kuvataiteen oppiaineen 

sosiaalista puolta on kuitenkin lähdetty kehittämään, mikä näkyy lukion uusimmassa opetus-

suunnitelman perusteissa (2019). Siinä yksi laaja-alaisen osaamisen tavoite on vuorovaiku-

tusosaaminen, jota kehitetään kuvataiteessa muun muassa keskustelemalla. Opintojen tulisi 

kehittää yhteistoiminnallisia taitoja taiteelle ominaisen työskentelyn kautta. (Opetushallitus, 

2019, s. 345.) 

  

Yhteistoiminnallinen oppiminen ja sosiaalinen kanssakäyminen liittyvät oppilaiden hyvin-

vointiin (Hellström ym., 2015, s. 27). Oppijat eivät pääse kohtaamaan etäopetuksessa toisi-

aan samalla tapaa kuin kasvokkain koulussa, millä on vaikutus nuoriin. Asfaranjanin ja kol-

legoiden (2013) tutkimuksen mukaan etäopiskelussa voidaan kokea neljää erilaista sosiaali-

sesti negatiivista tunnetta. Opiskelija voi kokea opiskelun yksinäiseksi sekä tylsäksi, koska 

opiskelu on itsenäistä eikä muiden kanssa ole vuorovaikutusta. Ero muista ihmisistä voi myös 

aiheuttaa eristyneisyyden sekä vieraantumisen tunteita. (Asfaranjan, Shirzad, Baradari, Sa-

limi & Salehi, 2013, s. 335.) 

  

Kommunikaatio ja vuorovaikutus oppilaiden ja opettajan välillä ovat erilaisia lähiopetuk-

sessa ja verkko-opetuksessa. Jos kommunikaatio tapahtuu viestien välityksellä, siitä puuttu-

vat elekieli ja äänenpaino. Myös sosiaalinen vuorovaikutus on erilaista.  (Silander & Koli, 

2003, s. 111.) Oppilaiden ja opiskelijoiden näkökulmasta se, että opettaja ei ole etäopetuk-

sessa koko ajan saatavilla, on hyvin hankalaa oppimisen ja tuen saamisen kannalta (Lahtinen, 

Haikkola & Kauppinen, 2021). Monien oppilaiden opiskelumenestys verkko-opiskelussa 
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riippuu oppilaan ja opettajan suhteesta. Tämä suhde on tärkeä varsinkin niille oppilaille, jotka 

tulevat sellaisista epäedullisista olosuhteista, joissa oppilas ei saa tukea opintoihinsa koto-

naan tai pysty oppimaan kunnolla itsenäisesti. Ilman huomattavaa tukea ja ohjaamista opet-

tajilta on epätodennäköistä, että oppilaat pystyvät verkko-opiskelemaan itsenäisesti. (Rei-

mers & Schleicher, 2020, s. 21.) 

  

Kun vuorovaikutus tapahtuu teknologian välityksellä, se voi olla monipuolista ja tapahtua 

samaan aikaan tai eriaikaisesti muiden opiskelijoiden kanssa (Nevgi & Tirri, 2003, s. 32–

33). Esimerkiksi Google Meet -videoviestintäpalvelu mahdollistaa etäkokousten ja myös etä-

oppituntien järjestämisen. Osallistujat voivat tällöin kohdata videoyhteyden sekä tai ääniyh-

teyden avulla. (Google Meet, 2021.) Lisäksi verkko-oppimisympäristöissä keskustelualueet 

ja chat-keskustelut ovat keskeisiä oppimisen tukemisen työkaluja (Silander & Koli, 2003, s. 

103). Samanaikaisessa verkkokeskustelussa opetus on vuorovaikutteista ja opiskelijat voivat 

perehtyä opiskeltavaan aiheeseen ja reflektoida oppimaansa. Kun keskusteluun osallistujat 

käyttävät aikaa viestien pohtimiseen, se edistää oppimista sekä reflektiivistä ajattelua. (Nevgi 

& Tirri, 2003, s. 21, 23–24.) 

 

Nuorisotutkimusverkoston teettämän tutkimuksen mukaan kolmasosa koululaisista ja opis-

kelijoista koki korona-ajan etäopetuksen negatiivisena asiana. Yksi voimakas vaikuttaja kiel-

teiseen kokemukseen oli koulukavereiden puute sekä tunne yksinäisyydestä. Jo valmiiksi 

yksinäisyyttä kokevat ovat voineet kokea etäopetuksen ajan erityisen negatiivisena. (Lahti-

nen ym., 2021.) Suomen Lukiolaisten Liitto ry:n tutkimus osoittaakin, että jopa yli puolet 

lukiolaisista oli vähemmän yhteydessä koulukavereihinsa etäopetuksen aikana. Lukiolaisista 

vain 13% puolestaan piti normaalia enemmän koulukavereihinsa yhteyttä. (Suomen Lukio-

laisten Liitto ry, 2020.) Nevgi ja Tirri (2003) viittaavat Burgeen (1994), joka vahvistaa, että 

verkko-opiskelulla voi olla opiskelijalle haitallisia vaikutuksia. Koska verkko-opiskelu on 

pääpiirteittäin itsenäistä, tuen saaminen muilta opiskelijoilta on vaikeaa. Lisäksi opiskelija 

voi kokea yksinäisyyttä ja jopa eristyneisyyttä. Vuorovaikutus muiden kanssa sekä toisten 

opiskelijoiden ja opettajan niin kutsuttu kasvottomuus vaikuttaa eristyneisyyden tunteeseen. 

Opiskelijan yksinäisyys voi vaikuttaa myös siihen, että avun pyytämisestä tulee vaikeaa, jos 

opettaja koetaan liian etäiseksi. (Nevgi & Tirri, 2003, s. 40.) Tämä on huolestuttavaa, sillä 

on tärkeää, että oppijat osaavat pyytää ja antaa apua. Tämä taito kehittyy parhaiten, kun on 

mahdollista tuoda esiin kysymyksiä ilman pelkoa siitä, että joutuu leimatuksi. (Niemi & Mul-

tisilta, 2014, s. 22.) 
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Oppilaiden välillä syntyneet ryhmät ja sosiaaliset roolit vaikuttavat usein oppilaan osallistu-

miseen lähiopetustilanteissa. Nämä suhteet voivat olla niin vahvoja, että ne rajoittavat oppi-

lasta. Verkko-opetuksessa sosiaalinen vaikutus ei ole yhtä vahvaa. Myös ne oppilaat, jotka 

ovat lähiopetustilanteessa esimerkiksi hiljaisempia tai harkitsevampia, saattavat osallistua 

verkkokeskusteluun herkemmin. (Silander & Koli, 2003, s. 111–112.) Korona-ajan etäope-

tuksessakin ilmeni, että osa niistä lukiolaisista, jotka eivät aiemmin uskaltaneet olla oppitun-

neilla aktiivisia, kertoivat herkemmin mielipiteitään etäopetuksessa (Vuorio ym., 2021, s. 

88). 

  

Gherheșin, Șimonin ja Paran (2021) mukaan monissa maissa ilmeni kevään 2020 etäopetuk-

sen aikana, että opiskelijat eivät halua olla etäoppitunneilla paikan päällä web-kamerat auki. 

Eräs romanialainen tutkimus selvitti, että jos opiskelijoille annetaan päätösvalta siitä, pitääkö 

web-kameran olla päällä opetuksen aikana, kamerat pysyvät suljettuina. Tämä vaikuttaa suo-

raan opettajan motivaatioon. Sama tapahtui myös saksalaisessa tutkimuksessa. Vaikka opet-

taja piti kamerayhteyden päällä, jotta opiskelijat saisivat edes jonkinlaisen tunteen siitä, että 

he ovat oppitunnilla, opiskelijat eivät itse pitäneet kameraa päällä. Gherheș, ja kollegat tut-

kivat eri syitä sille, miksi kamerat pysyivät kiinni. Tärkeimpinä syinä nousi esiin ahdistus, 

häpeä, pelko paljastumisesta, ujous, yksityisyyden suojelu ja henkilökohtaisen etäisyyden 

pitäminen. Suurin osa tutkimukseen vastanneista oli myös sitä mieltä, että ei ole olemassa 

ratkaisua sille, miten kameran päällä olemisesta voisi tehdä heille mukavampaa. (Gherheș, 

Șimon & Para, 2021, s. 1–8.) Sekä lähi- että etäopetuksessa on siis oppilaita rajoittavia teki-

jöitä. 

  

Hellströmin ja kollegoiden (2015) mukaan koulussa harjoitellaan yhteistyötaitoja, jotka ke-

hittävät oppijan sosiaalisia vuorovaikutustaitoja. Tietotekniikan käyttö sosiaalisen median tai 

muiden tietoverkkojen kautta voi parhaimmillaan tehostaa erilaisten pienryhmien yhteistyötä 

ja sen harjoittelua, mutta jos lähitapaamisia ei ole ollenkaan, vuorovaikutus ei välttämättä ole 

riittävän hyvää. Mahdollisuus toimivaan yhteistyöhön on, jos ryhmän jäsenet tuntevat toi-

sensa hyvin ja ovat tottuneita verkkoviestintään. Tämä kuitenkin vaatii osallistujilta hyvää 

viestintää toistensa kesken. (Hellström ym., 2015, s. 85.) Jos etäopetustilanteet ovat hyvin 

yksisuuntaisia, oppilaat eivät pääse sosialisoimaan toistensa kesken, mikä on haitallista mo-

nelta eri kannalta. Sajaniemi (2017) väittää, että verkkovuorovaikutus ei voi korvata inhimil-

listä vuorovaikutusta. Jos halutaan, että kommunikaatiossa olevat tahot vastaanottavat ja 
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ymmärtävät toisiaan varmasti, on tämän kommunikaation tapahduttava kasvokkain. Verkon 

välityksellä esimerkiksi erilaisia tunnetiloja on vaikeampi aistia sekä peilata. Etäyhteyden 

varaan jäävän vuorovaikutuksen ei siten pitäisi olla kaikkein olennaisin tapa kommunikaati-

oon. (Sajaniemi, 2017.) 

 

Vaikka ihmisten sosialisoimisen tarve vaihtelee voimakkaasti yksilöittäin, luokkatovereiden 

ja tuen puute on pääpiirteittäin oppilaita kuormittava tekijä. Koska sosiaalinen vuorovaikutus 

on merkittävä osa kuvataiteen opetusta, on etäopetukseen siirtyminen korkealla todennäköi-

syydellä ollut radikaali muutos opetukseen. Korona-ajan etäopetus on siten vaikuttanut ku-

vataidetunteihin voimakkaasti. 

  

3.4. Kuvataiteen arvioinnin periaatteita 
  

Meisalon ja kollegoiden (2000) mukaan arvioinnin avulla selvitetään oppimisen laatua ja 

määrää sekä verrataan niitä tavoitteisiin, jotka opetukselle on asetettu. Se siis paljastaa opis-

kelijalle, miten hyvin hän on päässyt asetettuihin tavoitteisiin. Tavoitteita on asetettu sekä 

valtakunnallisissa että oppilaitosten omissa opetussuunnitelmissa. Opettajalle arviointi ker-

too, miten hyvin hän on onnistunut opetuksen järjestämisessä sekä miten opetusta olisi hyvä 

edelleen kehittää. (Meisalo ym., 2000, s. 194–195.) 

  

Karjalaisen (2001) mukaan kuvataide on sellainen oppiaine, jossa tuloksia ei pystytä mittaa-

maan yhtä selvin mittarein kuin monissa muissa aineissa. Arvosanoja annettaessa pääpaino 

on kuvallisissa tehtävissä, jonka lisäksi osaamista voidaan tarkkailla havainnoimalla tunti-

työskentelyä sekä teettämällä oppilailla itsearviointeja. Kuvataiteen arvioinnin haastavuutta 

lisää myös se, että henkilökohtaisten tehtävien lisäksi oppilaat tekevät runsaasti pari- ja ryh-

mätöitä sekä laajempia projekteja. Opettajien arvosteluprosessit poikkeavat toisistaan jonkin 

verran. Suurin osa opettajista tarkastelee oppilaiden töitä useampaan kertaan, pieni osa kui-

tenkin vain kerran. Opettajat usein arvioivat töitä verraten niitä oppilaan aiempiin töihin. 

(Karjalainen, 2001, s. 15–18.) 

  

Jotkut opettajat voivat ottaa oppilaita mukaan arviointitilanteeseen, jossa oppilas ja opettaja 

käyvät keskustelun oppilaan töistä. Oppilastöiden arvioinnin lisäksi opettajat havainnoivat 

oppilaiden työskentelyä jatkuvasti kuvataidetuntien aikana. Suuri osa opettajista käyttää 
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yhtenä arvioinnin keinona myös ryhmäarviointia, jossa oppilaat kommentoivat ja arvioivat 

toistensa töitä. (Karjalainen, 2001, s. 15–18.) Luostarisen (2019) mukaan palautteen anto on 

haastavaa aineenopettajille. Koska aineenopettajalla voi olla oppilaita erittäin paljon, palau-

tekeskusteluiden järjestäminen on haasteellista. Tästä huolimatta vuorovaikutuksen kannalta 

on hyvin tärkeää, että opettaja pysähtyy oppilaan asioiden äärelle. (Luostarinen, 2019, s. 254, 

256–257.) Cantell (2010) vahvistaa, että oppilaalle tulisi aina silloin tällöin tarjota mahdolli-

suus keskusteluun yhdessä opettajan kanssa. Tällöin oppilas voi itse osallistua osaltaan arvi-

ointitilanteeseen sekä kysellä, kertoa ja pohtia omaa suoriutumistaan ja kehittymistään. 

Oman oppimisen pohtimisen lisäksi oppilas pääsee kuulemaan opettajan näkökulmia. Arvi-

ointikeskustelu mahdollistaa oppilaalle myös tilaisuuden prosessoida itsearviointia yhdessä 

opettajan kanssa. (Cantell, 2010, s. 114, 116.) 

  

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (2014) sanotaan, että yläkoulun kuvataiteen 

arvioinnin tulee olla kannustavaa, ohjaavaa ja oppilaiden yksilöllisen edistymisen huomioi-

vaa. Kuvan tuottamisen ja tulkinnan taidot, taiteen ja muun visuaalisen kulttuurin tuntemus, 

pitkäjänteiset työtavat sekä itsearviointitaidot ovat niitä osaamisalueita, joita arvioinnilla py-

ritään tukemaan. Opetussuunnitelmassa listatut kuvataiteen opetuksen tavoitteet ohjaavat ar-

viointia, sillä sen tulee kohdistua näihin kaikkiin tavoitteissa määriteltyihin ulottuvuuksiin. 

Opetuksen tavoitteet T1–T11, tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet S1, S2 ja S3 sekä arvioin-

nissa myös huomioon otettavat laaja-alaisen osaamisen tavoitteet L1–L7 on taulukoituna 

opetussuunnitelmassa opettajien arviointityön avuksi. (Opetushallitus, 2014, s. 426–428.) 

  

Lukion kuvataiteen arvioinnin tulee lukion opetussuunnitelman perusteiden (2015) mukaan 

olla kannustavaa, pitkäkestoista, vuorovaikutteista ja kuvataiteellista osaamista kehittävää. 

Arvioinnin sisällöt ovat visuaalinen havaitseminen ja ajattelu, kuvallinen tuottaminen, visu-

aalisen kulttuurin tulkinta sekä esteettinen, ekologinen ja eettinen arvottaminen. Arviointiin 

kuuluvat myös itsearviointi ja vertaisarviointi. Sekä kuvataiteellisen osaamisen kehittyminen 

ja työskentelyprosessit että työskentelyn tulokset otetaan huomioon arvioinnissa. (Opetus-

hallitus, 2015, s. 215.) Lukion uusimmissa opetussuunnitelman perusteissa (2019) arviointia 

kuvaillaan hyvin samankaltaisesti kuin vuoden 2015 perusteissa. Lisäyksenä ovat laaja-alai-

sen osaamisen tavoitteet hyvinvointiosaaminen, vuorovaikutusosaaminen, monitieteinen ja 

luova osaaminen, yhteiskunnallinen osaaminen, eettisyys ja ympäristöosaaminen sekä glo-

baali- ja kulttuuriosaaminen, joiden sisällöt kuvaillaan jokaisen oppiaineen kohdalla 
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erikseen. Nämä laaja-alaisen osaamisen tavoitteet ovat myös olennainen osa lukion kuvatai-

teen arviointia. (Opetushallitus, 2019, s. 344–347.) 

  

Tässä luvussa esitettyjen lähteiden ja opetussuunnitelmien mukaan sekä yläkoulun että lu-

kion kuvataiteen arvioinnin tulisi siis olla sellaista, joka kattaa palautettujen töiden lisäksi 

myös itse prosessin arviointia ja tuntityöskentelyn jatkuvaa tarkkailua. Nykyään kuvatai-

teessa painotetaan siis formatiivista arviointia, joka tarkoittaa sitä, että ohjausta ja palautetta 

annetaan koko oppimisprosessin ajan (ks. esim. Mitchell, 2018, s. 241–249). Tämän lisäksi 

arviointiin kuuluu olennaisena osana vuorovaikutteisuus, johon sisältyvät opettajan ja oppi-

laan kahdenkeskeiset keskustelut, yhdessä käytävät keskustelut sekä oppilaiden keskinäinen 

vertaispalaute. Etäopetuksessa tunneilla kiertely ja spontaani keskustelu ei luonnollisesti on-

nistu samaan tapaan kuin lähiopetuksessa, joten pohdinnan alle nousee kysymys siitä, miten 

vuorovaikutteista arviointia on voitu etäopetuksessa toteuttaa. Esimerkiksi Reimersin ja 

Schleicherin (2020) mukaan opettajien tarjoama tuki ja ohjaus on todella tärkeää, jotta oppi-

laiden itsenäinen verkko-opiskelu onnistuu (Reimers & Schleicher, 2020, s. 21). Etäopetus 

lisää opettajan työmäärää myös arvioinnin kohdalla ja oppilaiden kanssa viestiminen voi olla 

hyvin työlästä (Raevaara, 2006. s. 90–91; Mannisenmäki, 2003, s. 42). Opettajat eivät mitä 

luultavammin ole siis helpossa asemassa miettiessään, miten he etäopetuksessa voisivat säi-

lyttää hyvät keskusteluyhteydet ja toteuttaa arviointia vuorovaikutteisesti, sekä korvata ku-

vataiteelle tyypillisen fyysisen luokassa kiertelyn, joka on olennainen osa koko prosessin 

havainnointia.                                                                                                            
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4 MOTIVAATION JA JAKSAMISEN VAIKUTUS OPPIMISEEN JA 

TYÖHÖN 

 

Tutkiessamme opettajien ja oppilaiden kokemuksia kuvataiteen etäopetuksesta meitä kiin-

nostaa motivaation ja jaksamisen merkitys sekä oppimiselle että opettajan työlle. Haluamme 

selvittää, onko etäopetusjaksolla ollut vaikutuksia tutkimukseemme osallistuvien motivaati-

oon ja jaksamiseen kuvataidetunneilla. Esittelemme tässä luvussa erilaisia lähestymistapoja 

ja määritelmiä motivaatiosta ja sen syntymisestä niin koulussa, opiskellessa kuin myös työ-

paikalla, sekä pohdimme näiden suhdetta etäopetukseen. Luvussa 4.1. kerromme, mitkä te-

kijät vaikuttavat opiskelu- ja oppimismotivaatioon ja luvussa 4.2. lähestymme työmotivaa-

tiota ja sen syntymistä. Luku 4.3. tarkastelee puolestaan hyvinvointia ja jaksamista sekä kou-

lussa että työssä, ja nostaa esille jo tehtyjä tutkimuksia korona-ajan vaikutuksista jaksami-

seen koulussa. 

 

  

4.1 Opiskelu- ja oppimismotivaatiosta 
  

Vuorinen (2005) määrittelee motivaation prosesseiksi, jotka käynnistävät ihmisen tavoitteel-

lisen toiminnan. Se on siis psyykkinen tila, joka määrää ihmisen toiminnan vireystilan sekä 

mihin tämä energia on kohdistettava. Motivaatioon vaikuttaa vahvasti se, onko tavoite kiin-

nostava ja mikä sen saavuttamisen todennäköisyys on. Tavoite ei siis saa olla liian vaikea 

saavuttaa, mutta toisaalta liian helpotkaan tehtävät eivät välttämättä ole motivoivia. (Vuori-

nen, 2005, s. 12, 21.) Sinokin (2016) mukaan motivaatiossa on kyse psyykkisestä tilasta, joka 

ohjaa yksilön vireyttä, aktiivisuutta ja ahkeruutta toimia omien tavoitteidensa saavutta-

miseksi. Voimme erottaa toisistaan sisäisen ja ulkoisen motivaation: sisäinen motivaatio saa 

meidät toimimaan silkasta ilosta tai nautinnosta ja ulkoisen motivaation lähteinä ovat palkin-

not tai rangaistukset. (Sinokki, 2016.) 

  

Lerkkasen & Pakarisen (2018) mukaan koulumotivaatio tarkoittaa kiinnostusta koulua, op-

pimista ja opiskelua kohtaan sekä halua osallistua opetustilanteisiin. Motivaatio myös muo-

dostuu koulussa tapahtuvien asioiden kokemisesta mielekkäiksi ja tärkeiksi. Motivaatiolla ja 

kiinnostuksella on suuri merkitys sille, että oppilas sitoutuu oppimistavotteisiin, ponnistelee 

niiden saavuttamiseksi ja kiinnittyy kouluyhteisöön. (Lerkkanen & Pakarinen, 2018.) 
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Salmela-Aron (2018a) mukaan koulutuksen tulee varustaa oppilaat kokemaan oppimismoti-

vaatiota, joka koostuu toimijuudesta, pystyvyydestä sekä merkityksellisyydestä. Ryanin ja 

Decin oppimismotivaatioteorian mukaan oppilaat ovat motivoituneempia, kun he voivat 

päättää tekemisistään ja vaikuttaa siihen. Oppilaat haluavat autonomiaa, eivätkä ulkoiset 

palkkiot tai pakottaminen toimi. (Salmela-Aro, 2018a.) Vuorisen (2005, s. 21) mukaan opet-

tajan tehtävänä onkin auttaa oppijoita löytämään niitä keinoja ja välineitä, joiden avulla ta-

voitteet voidaan saavuttaa. Lerkkanen ja Pakarinen (2018) ovat sitä mieltä, että ei ole ole-

massa yksiselitteisiä hyviä tai huonoja motivointikeinoja, vaan motivoinnin tehokkuuteen 

vaikuttavat muun muassa oppilaiden yksilölliset tekijät sekä tilanteen kannalta tarkoituksen-

mukainen toiminta. 

  

Aunolan (2018) mukaan usko omaan pystyvyyteen on oppimismotivaation edellytys. Sal-

mela-Aro (2018b) toteaa, että kun haasteellisuus, kiinnostavuus ja taidot ovat ihanteellisessa 

suhteessa toisiinsa, oppimiskokemus on optimaalinen. Tällöin oppilas tuntee, että hänellä on 

taitoja saavuttaa sopivan haasteellisen ja kiinnostavan tilanteen vaatimukset. Liian haastava 

opiskelu voi uuvuttaa, mutta liian helppo taas tylsistyttää. Opettajan tehtävä on huolehtia 

siitä, että oppijan kyvyt ja vaatimukset ovat sopivassa tasapainossa. Myös se, että oppilaat 

saavat mahdollisuuksia vaikuttaa asioihin, edistää opiskeluintoa. (Salmela-Aro 2018b.) Op-

pilaat voivat viihtyä opiskelun äärellä, jos heillä on oppiainekohtaista motivaatiota ja jos he 

ovat kiinnostuneita aiheesta. Lisäksi suoriutumiseen vaikuttaa se, mitkä asiat he kokevat it-

selleen hyödyllisiksi. (Salmela-Aro, 2018a.) Opettajan olisi hyvä innostaa oppilaita olemaan 

uteliaita ja ottamaan haasteita vastaan (Jakku-Sihvonen & Etelälahti, 1997, s. 422–423). 

  

Vuorovaikutuksen ja oppimisympäristöjen tulisi edistää oppilaiden koulumotivaatiota (Lerk-

kanen & Pakarinen, 2018). Oppimismotivaatiotutkimuksessa on viime aikoina korostunut 

sosiaalinen ulottuvuus, jolloin motivaation tutkimusta kuvataan yhä enemmän sosiaalisena 

ja tilannesidonnaisena vuorovaikutustapahtumana, jossa opitaan yhdessä. Kaverit, vanhem-

mat ja opettajat vaikuttavat kaikki osaltaan oppijan motivaatioon, oppimiseen ja hyvinvoin-

tiin. Ystäviltä saatu tuki ja kouluun sitoutunut kaveripiiri voivat edistää oppimismotivaatiota 

ja parantaa oppimistuloksia. Myös vanhempien vaikutus motivaatioon on oleellisen tärkeä, 

ja joskus se voi olla myös negatiivinen (Salmela-Aro, 2018a.) Esimerkiksi vanhempien tapa 

suhtautua virheisiin ja epäonnistumisiin, tai heidän ainekohtaiset mielipiteet ja arvostukset 
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vaikuttavat lapseen. Vanhemmat siirtävät arvojaan mallioppimisen avulla lapsilleen, joten se 

aine, jota vanhempi arvostaa, saattaa motivoida myös lasta enemmän. (Aunola, 2018.) 

  

Oppijat tarvitsevat myös kannustavaa ja samanaikaisesti realistista palautetta. (Vuorinen, 

2005, s. 21). Opetus- ja ohjauskäytännöillä sekä vuorovaikutuksella on siis ratkaiseva mer-

kitys luokkahuoneen ilmapiirille ja motivaation syntymiselle. Opettajan olisi hyvä tunnistaa 

oppilaiden tunnetiloja ja antaa oikea-aikaista ohjausta ja palautetta sekä huolehtia oppilaiden 

mahdollisuuksista osallistua toimintaan. Näin hän onnistuu tukemaan kaikkien oppilaiden 

motivaatiota. Toiminnan organisointi, ennakoivat ja motivoivat ohjaustavat, selkeät säännöt 

sekä työskentelyn rytmitys tukevat oppilaiden sitoutumista koulutyöhön. (Salmela-Aro, 

2018a.) 

  

Tutkimusten mukaan yhteistoiminnalliset oppimismenetelmät saavat aikaan laaja-alaisempia 

ja syvempiä vaikutuksia oppimisessa (Sahlberg, 1997, s. 459.) Opiskelijoille sopivat kuiten-

kin erilaiset opiskelutyylit, ja vaikka jotkut haluaisivat toimia jatkuvasti ryhmässä, toisille 

sopii paremmin itsenäinen opiskelu (Vuorinen, 2005, s. 57.) Oppilaat myös saattavat tarvita 

hyvinkin erilaista tukea, jotta he pystyvät kohtaamaan haasteet ja innostumaan opiskelusta 

(Salmela-Aro 2018b).  

  

Usean uuden tutkimuksen mukaan oppilaiden työmäärä kasvoi huomattavasti etäopetuksen 

aikana. Opetushallituksen tekemän selvityksen mukaan merkittävä osa oppilaista koki, että 

tehtäviä on ollut etäopetusjakson aikana liikaa. Työmäärän kasvu korostui yläkoululaisten 

kohdalla enemmän kuin alakoululaisten. (Vuorio ym., 2021, s. 64.) Suomen Lukiolaisten 

Liitto ry:n tekemän kyselytutkimuksen mukaan lukiolaisten työmäärä kasvoi kevään 2020 

etäopetuksen aikana huomattavasti ja joka toisen lukiolaisen mukaan itsenäisiä tehtäviä oli 

liikaa (Suomen Lukiolaisten Liitto ry, 2020). Työmäärän kasvaessa motivaation ylläpitämi-

sellä on merkittävä vaikutus oppimiseen, sillä liialliset haasteet voivat uuvuttaa, ja esimer-

kiksi Nevgi ja Tirri toteavat, että oppijoiden tulee osata motivoida omaa toimintaansa etä-

opiskelussa (Nevgi & Tirri, 2003, s. 54).  

  

Koska kuvataiteen opetuksessa vuorovaikutuksellisuus, riittävä tuki ja palaute sekä moni-

puoliset oppimisympäristöt ja -menetelmät ovat tärkeässä osassa, tulevat ne olennaiseksi 

myös motivaation kannalta. Tässä luvussa mainittujen lähteiden ja tutkimusten mukaan nämä 

kaikki ovat sellaisia tekijöitä, jotka vaikuttavat suoraan oppimismotivaatioon ihan missä 
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tahansa oppimistilanteessa, myös kuvataiteessa. On kiinnostavaa lähteä selvittämään, miten 

etäopetusjakso on vaikuttanut oppilaiden motivaatioon kuvataidetunneilla ja mitkä asiat ovat 

sitä laskeneet tai mahdollisesti nostaneet. 

  

4.2 Opettajan työmotivaatio 
  

Opettajan työmotivaatiota voidaan käsitellä sekä yleisesti työmotivaation käsitteen kautta 

että myöskin niiden asioiden kautta, jotka ovat merkityksellisiä nimenomaan opettajan työlle. 

Sinokin (2016) mukaan työmotivaatiota tarkastellessa on kiinnitettävä huomiota työntekijää 

koskeviin tekijöihin, kuten persoonallisuuteen ja elämänvaiheeseen, työpaikan johtamiseen, 

työyhteisöön sekä työn ominaisuuksiin. Myös Hongan ja Ruohotien (1999) mukaan työmo-

tivaatioon vaikuttavat sekä yksilön sisäiset ominaisuudet, että ulkopuoliset tekijät, kuten työn 

ominaisuudet. Esimerkiksi työn sisältö on yksi työn ominaisuuksista ja se viittaa siihen, mitä 

työ tarjoaa ihmiselle. (Honka & Ruohotie, 1999, s. 18.) 

 

Työntekijät motivoituvat eri tavoin työssä. Yhdelle motivaation lähteenä toimii työn sisältö, 

toiselle mahdollisuus auttaa muita ja kolmannelle rahallinen palkkio. Motivaatio on tilanteen 

ja yksilön vuorovaikutusta, johon vaikuttavat yksilön henkilökohtaisten tarpeiden lisäksi mo-

net muut tekijät, ja motivoivan työn ominaisuuksiksi on määritelty muun muassa riittävä 

haasteellisuus, saavutettavat palkkiot sekä tarkoituksenmukainen osuus tärkeässä kokonai-

suudessa. Myös työyhteisöllä on suuri merkitys. Yhteisö vaikuttaa sekä yksittäisen työnteki-

jän työmotivaatioon että koko organisaation ilmapiiriin. (Sinokki, 2016.)  

  

Salovaaran ja Honkosen (2013) mukaan opettajan on koettava työnsä merkitykselliseksi, 

jotta hän voi panostaa siihen kokonaisvaltaisesti. Opettajan työssä sisäiset motivaatiotekijät 

sisältävät halun opettaa ja työskennellä oppilaiden kanssa. Lisäksi ne liittyvät opettajan 

omaan henkiseen kasvuun, oppimiseen ja kehittymiseen sekä sisällölliseen kiinnostukseen 

työtä kohtaan. Ulkoisia motivaatiotekijöitä opettajan työssä voivat olla esimerkiksi palkka, 

jatkokoulutusmahdollisuudet tai työuralla eteneminen. Tutkimusten mukaan sisäisillä moti-

vaatiotekijöillä on paljon voimakkaampi vaikutus työntekijän suoritukseen. (Salovaara & 

Honkonen, 2013, s. 142–143.) 
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Sinokki (2016) viittaa Ruohotiehen (1998), jonka mukaan hyvän työmotivaation omaava 

työntekijä tekee töitä saavuttaakseen asetetut tavoitteet ja hän on myös halukas käyttämään 

sekä fyysisiä että henkisiä voimavarojaan työtä tehdessään. Sinokki toteaa, että täten työmo-

tivaatiolla on vaikutusta työntekijän ahkeruuteen ja työtehokkuuteen. Työntekijän arvot, 

asenteet, urasuuntautuneisuus sekä hänen omat käsityksensä työstä vaikuttavat olennaisesti 

työmotivaatioon. Sellaiset työntekijät, jotka kaipaavat ammatillisia haasteita, asettavat itsel-

leen realistisia tavoitteita ja ottavat tarvittaessa myös riskejä, eivätkä lannistu lievistä vas-

toinkäymisistä. Joillain työntekijöillä motivaatio voi taas syntyä vallantunteesta, joka ohjaa 

henkilöä sellaisiin tehtäviin, joissa voi johtaa muita. Myös yhteenkuuluvuus, yhteistyö ja 

lämminhenkinen vuorovaikutus voivat motivoida joitain työntekijöitä. (Sinokki, 2016.) Sa-

lovaara ja Honkonen (2013) toteavat, että kun opettaja kohtaa sellaisia haasteita, joihin hänen 

taitonsa eivät vielä riitä, motivaatio voi erityisesti lisääntyä. Uuden oppiminen siis ruokkii 

motivaatiota. Haasteiden voittaminen voi vahvistaa itseluottamusta. (Salovaara & Honko-

nen, 2013, s. 143.) 

  

Työmotivaatioon vaikuttavia persoonallisuustekijöitä ovat esimerkiksi asenteet työtä ja itseä 

kohtaan, mielenkiinnon kohteet sekä erilaiset tarpeet. Työntekijän asenne vaikuttaa työsuo-

ritukseen siten, että hyvä asenne saa työntekijän tarttumaan nopeasti työhön ja ponnistele-

maan siinä. Työntekijän mielenkiinnon kohteet määräävät hänen tarkkaavaisuutensa suuntaa, 

ja mikäli työntekijä ei ole kiinnostunut työstään, on häntä todella vaikea motivoida. Aito 

mielenkiinto omaa työtä kohtaan synnyttää motivaation ja unelma-ammateissa ja kutsumus-

työssä voidaan usein hyvin. (Sinokki, 2016.) Myös Hongan ja Ruohotien (1999) mukaan 

yksilö on innostuneempi ja tarttuu helpommin uusiin haasteisiin, kun työn sisältö on mielui-

saa. Jos työ koetaan jo valmiiksi epämieluisana, uudet mahdollisuudet eivät riitä luomaan 

innostusta. (Honka & Ruohotie, 1999, s. 18.) 

  

Motivoitunut ja hyvinvoiva henkilöstö on organisaatiolle todella tärkeä voimavara sekä in-

himillisestä näkökulmasta että myös taloudellisen tuloksen kannalta. Organisaation pitäisi 

siis pyrkiä myös motivoimaan työntekijöitä. (Sinokki, 2016.) Salovaara ja Honkonen (2013) 

toteavat, että koulussa rehtorin tehtävä on tukea, valmentaa ja konsultoida opettajia, mutta 

hänen ei kuitenkaan tule puuttua heidän opettamiseensa. Hyvin johdetussa ja toimivassa kou-

lussa opettajat ovat motivoituneita. (Salovaara & Honkonen, 2013, s. 143.)  
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Kun tarkastellaan opettajien työmotivaatiota etäopetuksen kannalta, voidaan pohtia esimer-

kiksi sitä, millaisia vaikutuksia etätyön uudenlaisilla haasteilla on ollut työmotivaatioon. Esi-

merkiksi Mäkikangas ja kollegat (2020) ovat tutkineet korkeakouluhenkilöstön työn imun 

muutoksia kevään 2020 koronakriisin aikana. Työn imu tarkoittaa myönteistä työmotivaation 

ja työhyvinvoinnin tilaa, jolla on laaja-alaisia positiivisia vaikutuksia henkilön kokonaisval-

taiselle hyvinvoinnille. Tutkimuksen mukaan etätyön tekeminen sujui kevään 2020 aikana 

oikein hyvin ja työn imu pysyi samalla tasolla kuin normaalioloissa tai jopa lisääntyi. Mäki-

kangas ja kollegat painottavat, että jatkotutkimukselle on kuitenkin tarvetta ja etätyötä kehi-

tettäessä esimiesten on tärkeää kuunnella työntekijöidensä kokemuksia. Tutkimuksessa ko-

rostetaan myös sosiaalista vuorovaikutusta edistävien välineiden kehittämistä etätyöhön sekä 

sitä, että työntekijät saisivat vapauksia muokata etätyötä sellaiseksi, joka sopii heille itselleen 

parhaiten. (Mäkikangas, Juutinen, Oksanen & Melin, 2020.) 

  

Richard Ryanin sisäisen motivaation teoria osoittaa, että vapaus omien päätösten tekoon on 

yksi sisäisen motivaation synnyttäjistä. Sisäinen motivaatio vaikuttaa positiivisesti työhyvin-

vointiin ja sitä pidetään myös onnellisuuden lähteenä. Työmotivaatio onkin merkittävässä 

yhteydessä työhyvinvointiin, jaksamiseen sekä suoriutumiseen. Työyhteisöllä on iso merki-

tys ihmisen hyvinvointiin, sillä useat viettävät enemmän aikaa työpaikalla kuin kotona. Hyvä 

työmotivaatio synnyttää positiivisen kierteen, joka edelleen vahvistaa motivaatiota ja työstä 

suoriutumista. (Sinokki, 2016.) 

  

4.3 Jaksamisen ja hyvinvoinnin merkitys oppimiselle ja opettajan työlle 
 

Korona-aika on vaikuttanut erityisen voimakkaasti opettajien ja oppijoiden hyvinvointiin. 

Mitä enemmän aikaa kuluu, sitä enemmän hyvinvoinnin haasteita nousee esille. (Warinowski 

ym., 2021, s. 75.) Hyvinvointi ja jaksaminen vaikuttavat merkittävästi ihmisen kaikkeen elä-

mään, myös koulunkäyntiin ja työhön sekä niissä suoritumiseen. 
  
Oppilaiden jaksamista ja hyvinvointia koulussa voidaan tarkastella koulunkäyntikyvyn kä-

sitteen avulla. Puustjärven ja Luoman (2019) mukaan oppilaan kykyyn käydä koulua vaikut-

tavat psyykkinen ja fyysinen terveys, elämäntilanne, opiskeluympäristö ja näiden kaikkien 

vuorovaikutus. Oppilaan terveys ja voimavarat, opiskelutaidot, opetus sekä 
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opiskeluympäristö ovat tekijöitä, jotka vaikuttavat oppilaan kykyyn omaksua tietoa. (Puust-

järvi & Luoma, 2019, s. 74.)  

 

Salmela-Aron (2018b) mukaan osa oppilaista innostuu koulusta, kun taas osaa se kuormittaa. 

Jotkut voivat uupua velvollisuuksien ja työmäärän alle. (Salmela-Aro, 2018b.) Vaatimusten 

ja voimavarojen suhde vaikuttaa oppimismotivaatioon. Jos vaatimukset ylittävät voimavarat, 

oppiminen vaikeutuu ja siitä aiheutuu hyvinvoinnin haasteita. (Salmela-Aro, 2018a.) Koulu-

uupumuksen oireita voivat olla uupumusasteinen väsymys, joka ei mene nukkumalla ohi, 

kielteinen suhtautuminen koulunkäyntiin sekä riittämättömyyden tunne opiskelijana (Sal-

mela-Aro, 2018b).  

 

Oppilaiden jaksamista etäopetuksen aikana on tutkittu muutamassa tuoreessa tutkimuksessa. 

Esimerkiksi Suomen Lukiolaisten Liiton kyselytutkimuksen mukaan noin 15 prosentilla lu-

kiolaisista opinnot hidastuivat keväällä 2020 (Suomen Lukiolaisten Liitto ry, 2020). Opetus-

hallituksen selvityksessä sanotaan, että etäopiskelusta johtuva uupumus oli syypää opintojen 

hidastumiselle. Etäopetus lisäsi entisestään monien lukiolaisten työkuormaa ja vaikutti hei-

dän henkiseen hyvinvointiinsa ja jaksamiseensa negatiivisesti. Osa lukiolaista on kuitenkin 

myös kokenut, ettei etäopiskelulla ole ollut merkittäviä vaikutuksia jaksamiseen. Joidenkin 

mielestä hyvinvointi ja jaksamisen on jopa parantunut. Yksilökohtaisia eroja siis on. Esimer-

kiksi koulumatkojen poistumisen takia opiskelijat ovat saaneet nukkua pidempään, mikä li-

säsi hyvinvointia. (Vuorio ym., 2021, s. 87–88.)  

 

Opettajan työ on tiedettävästi vaativaa myös normaalioloissa. Nevalainen ja Nieminen 

(2010) toteavat, että tutkimusten mukaan jopa 77 % opetus- ja kulttuuritoimen työntekijöistä 

kokee työnsä henkisesti raskaaksi, ja suuri osa opettajaksi koulutetuista henkilöistä vaihtaa 

muihin työtehtäviin. Opettajan työssä jaksaminen tarkoittaa sitä, että työ pystytään hoita-

maan aktiivisesti ja havaittuihin epäkohtiin puututaan reippaasti. (Nevalainen & Nieminen, 

2010, s. 192–193.) Yrttiaho ja Posio (2021) vahvistavat, että opettajalla on työssään paljon 

psykologisia ja fyysisiä vaativuustekijöitä. Fyysisiä tekijöitä ovat pirstaleiset ja kiireiset päi-

vät, kova melu, vähäiset tauot sekä huono sisäilma. Psyykkisiä voimavaroja kuluttavat taas 

esimerkiksi huoli oppilaista sekä vuorovaikutustilanteissa kohdatut monenlaiset tunteet. 

(Yrttiaho & Posio, 2021, s. 28.) 
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Warinowskin ja kollegoiden (2021) mukaan opettajien ammatillinen hyvinvointi sisältää 

kolme keskeistä käsitettä, jotka ovat työhyvinvointi, stressinhallinta ja resilienssi. Opettajilta 

vaaditaan kykyä kohdata työn haasteet. Stressinhallintataidot auttavat opettajia selviämään 

tehtävistä jopa, kun työn kuormitus kasvaa. Siksi olisikin tärkeää, että opettajilla on hyvin-

vointiosaamista, koska se auttaa myös oppijoiden tukemisessa. (Warinowski ym., 2021, s. 

75.) 

 

Opettaja tarvitsee vaativassa ihmissuhdetyössään työn iloa, tunnetta työn hallinnasta sekä 

muita keinoja edistääkseen jaksamistaan. Omien tunteiden tunnistaminen ja niistä puhumi-

nen, luovuuden käyttö, kuten taiteen harrastaminen, tai fyysinen liikunta voivat esimerkiksi 

toimia keinoina jaksamisen edistämiseksi. (Nevalainen & Nieminen, 2010, s. 192, 205–213.) 

Sinokin (2016) mukaan jokaisen pitäisi pystyä rentoutumaan työpäivän jälkeen, sillä jouten-

olo kartuttaa energiavarastoamme. Työpäivän jälkeen rentoutuminen siis myöskin tukee jak-

samista. Yrttiaho ja Posio (2021, s. 211) vahvistavat, että opettajien tulisi voida palautua 

työstä työpäivien jälkeen, koska vapaa-aika on tärkeä asia palautumisen ja siten työhyvin-

voinnin kannalta. 

 

Nevalainen ja Nieminen (2010) toteavat, että hyvä työilmapiiri edistää muun muassa työn-

tekijöiden terveyttä, aktiivisuutta sekä tuottavuutta. Yhteisön ilmapiirillä on siis merkitystä 

jokaisen hyvinvointiin. Työntekijät voivat paremmin, kun he arvostavat toisiaan, nauravat 

ja hassuttelevat yhdessä, välittävät toisistaan, iloitsevat toistensa onnistumisista sekä pyrki-

vät ratkaisemaan ongelmat tilanteeseen sopivilla menetelmillä. (Nevalainen & Nieminen, 

2010, s. 214–219.) Opettajien hyvinvointia edistää muun muassa vertaistuen saaminen. 

Lonka ja Vaara (2016) vahvistavat, että opettajien ei tarvitse toimia yksilöinä, vaan opettajat 

muodostavat yhteisön. Tämä yhteisö tarjoaa opettajille tarpeen tullen tukea sekä apua. 

(Lonka & Vaara, 2016, s. 49.) Opetushallituksen raportin mukaan monista eri korona-ajan 

opettajien kyselyistä ilmeni, että opettajat saivat tukea työssään etäopetuksen aikana. Erityi-

sen paljon opettajat saivat tukea kollegoiltaan ja jopa yli 80% opettajista totesi saaneensa 

joko hyvää tai erinomaista vertaistukea. Myös lähiesihenkilöiden tukeen oltiin yleisesti ot-

taen tyytyväisiä. (Vuorio ym. 2021, s. 68–69.)  

 

Tuoreiden tutkimusten kautta on saatu tietoa siitä, miten korona-ajan etäopetus on vaikutta-

nut opettajien jaksamiseen. Opetushallituksen raportista selviää, että koulujen etäopetus-

jakso vaikutti negatiivisesti opettajien jaksamiseen ja sitä kautta työhyvinvointiin. Tätä 
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selittää muun muassa se, että selkeä enemmistö opettajista koki etäopetuksen lähiopetusta 

kuormittavampana. Kuitenkin esimerkiksi Hämeenlinnan, Pirkanmaan ja Tampereen opet-

tajakyselyistä ilmeni, että 14% opettajista koki työhyvinvointinsa parantuneen etäopetuksen 

aikana. Opettajien työn kuormittavuuteen etäopetuksen aikana vaikutti työmäärän ja työhön 

käytettävän ajan lisääntyminen. Esimerkiksi oppituntien ulkopuolinen viestintä ja henkilö-

kohtainen palautteen antaminen oppilaille vei normaalia enemmän aikaa. Lisäksi Jyväskylän 

yliopiston tutkimuksen mukaan etäopetus lisäsi opettajien stressiä sekä riittämättömyyden 

tunteita. (Vuorio ym., 2021, s. 59, 70–72.) On siis selvää, että etäopetus on vaikuttanut sekä 

oppilaiden että opettajien hyvinvointiin ja jaksamiseen. Voidaankin pohtia, onko korona-

aika koetellut kuvataiteen tunneilla jaksamista. 
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5 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS JA MENETELMÄT 

 

Tässä luvussa esittelemme tutkimuksemme metodologisia lähtökohtia, aineistonkeruumene-

telmät sekä aineiston analyysimenetelmän. Koska tutkimme kokemuksia, on tutkimusot-

teemme oltava fenomenologis-hermeneuttinen. Käymällä tutkimuksellista dialogia haastat-

teluaineiston kanssa sekä kyseenalaistamalla omat ennakko-oletuksemme pääsemme käsiksi 

opettajien kokemuksiin. Kiinnitämme huomiota lisäksi jokaisen haastateltavan ainutlaatui-

siin kokemuksiin sen sijaan, että pyrkisimme luomaan yleismaailmallisia yleistyksiä. Tutki-

muksemme on laadullinen eli kvalitatiivinen, mutta siinä on myös määrällisiä eli kvantitatii-

visia piirteitä. Kuvataideopettajien haastattelut ovat laadullista tutkimusta, kun taas oppilai-

den ja opiskelijoiden kyselytutkimus yhdistää laadullista ja määrällistä tutkimusta. Puhutte-

lemme oppilaita ja opiskelijoita yhteisesti termillä oppilas. 

  

Olemme käyttäneet tutkimuksessamme triangulaatiota. Tuomi ja Sarajärvi (2009) määritte-

levät triangulaation eri tiedonlähteiden, teorioiden, metodien tai tutkijoiden yhdistämistä tut-

kimuksessa. He esittelevät Denzin (1978) triangulaatiojaon, jossa triangulaatiosta on muo-

dostettu neljä päätyyppiä. Tutkimuksessamme olemme käyttäneet monitriangulaatiota, eli 

käytämme useampaa kuin yhtä triangulaation päätyyppiä. Tutkimuksemme kannalta olen-

naiset päätyypit liittyvät tutkimusaineistoon sekä metodologiaan. Tutkimusaineiston triangu-

laatio tarkoittaa, että tietoa kerätään eri tiedonantajilta, eli esimerkiksi tutkimuksessamme 

haastattelimme sekä opettajia että oppilaita. (Tuomi & Sarajärvi, 2009, s. 143–145.) Meto-

dologinen triangulaatio, eli menetelmätriangulaatio, tarkoittaa useamman kuin yhden meto-

din käyttöä, kun samasta ilmiöstä kerätään tietoa (Tuomi & Sarajärvi, 2009, s. 145; Hirsjärvi 

& Hurme, 2009, s. 39). Teimme tutkimustamme varten haastatteluita ja kyselyn.  

  

5.1 Fenomenologis-hermeneuttinen tutkimusote 
  

Valitsimme tutkimuksemme lähestymistavaksi fenomenologis-hermeneuttisen tutkimusot-

teen, sillä kartoitamme haastattelujen kautta opettajien ja oppilaiden kokemuksia etäopetuk-

sesta ja pyrimme myös ymmärtämään näitä kokemuksia. Laineen (2018) mukaan fenomeno-

logia tarkastelee sitä, mikä ilmenee meille itse koettuna ja elettynä maailmana. Se ei siis etsi 

ilmiöille esimerkiksi biologista tai psykologista selitystä, vaan asiaa lähestytään ilmiön ja 
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kokijan välisen kokemussuhteen kautta. Hermeneutiikka tarkoittaa yleisesti teoriaa ymmär-

tämisestä ja tulkinnasta. Hermeneuttinen ulottuvuus tuo fenomenologiseen tutkimukseen tul-

kinnan. Haastateltava joutuu pukemaan kokemuksensa sanoiksi, ja se, millaisena kokemus 

välittyy, riippuu haastateltavan kyvyistä ilmaista kokemuksiaan ja tutkijan kyvyistä kysyä, 

ymmärtää ja tulkita haastateltavan ilmaisuja. (Laine, 2018, s. 30–33.) 

 

Hermeneuttinen tutkimus ei ole siinä mielessä perinteistä tiedettä, että siinä yksittäistapauk-

sista yleistämällä pyrittäisiin löytämään säännönmukaisuuksia, vaan hermeneuttisesti orien-

toitunutta tutkijaa kiinnostaa myös ainutkertaisuus ja ainutlaatuisuus. Fenomenologis-her-

meneuttinen tutkimus ei siis pyri löytämään universaaleja yleistyksiä, vaan se pyrkii ymmär-

tämään jonkin tutkittavan ihmisjoukon tai vaikka yhden ihmisen sen hetkistä merkitysmaa-

ilmaa. (Laine, 2018, s. 32–33.) Emme pyri tällä tutkimuksella luomaan tietoa, jota voisi yleis-

tää koskemaan koko Suomen kuvataideopettajia, vaan kiinnitämme huomiota jokaisen haas-

tateltavan ainutkertaisiin kokemuksiin. Toki saamamme tieto voi kertoa jotain siitä, miten 

etäopetus on koettu suomalaisissa kouluissa, mutta tärkeintä tutkimuksessamme ei ole yleis-

tettävien säännönmukaisuuksien etsiminen, vaan syvällisen ymmärryksen saavuttaminen 

haastateltavien opettajien kokemuksista. Siispä myös esimerkiksi vain yhden haastateltavan 

mainitsema ainutlaatuinen kokemus on tutkimuksessamme yhtä tärkeä kuin useammin mai-

nitut ja samaan kategoriaan luokiteltavat kokemukset.  

  

Oppilaiden kokemuksista saamme kuitenkin hieman yleistettävämpää tietoa, sillä kyselylo-

makkeeseen vastasi 30 oppilasta. Laadullisen osion muodostavat kyselylomakkeen avoimet 

kysymykset, joihin oppilaat saivat vastata omin sanoin. Oppilaita ei haastateltu, joten heidän 

vastauksistaan emme saa ehkä niin syvällistä ymmärrystä, kuin opettajien litteroidusta haas-

tatteluaineistosta, mutta tieto on yleistettävämpää. Otamme aineiston analyysissä huomioon 

sekä yleistettävissä olevat samankaltaiset vastaukset että poikkeukset ja ainutlaatuiset koke-

mukset, kuten fenomenologis-hermeneuttiselle tutkimukselle on olennaista. 

  

Hermeneutiikassa puhutaan esiymmärryksestä, joka tarkoittaa tutkijalle luontaisia tapoja 

ymmärtää tutkimuskohdetta. Tutkittavan merkitysmaailman on siis jo oltava tutkijalle jollain 

tapaa entuudestaan tuttu, jotta tutkija pystyy ymmärtämään merkityksiä. Merkitysten ym-

märtämisen lähtökohta on siis siinä, mikä on yhteistä ja tuttua tulkitsijalle ja tulkittavalle. 

(Laine, 2018, s. 34.) Meillä itsellämme on kokemusta sekä etäopiskelusta että -opettamisesta. 

Olemme olleet pääsääntöisesti etäopetuksessa kevättalvesta 2020 kevääseen 2022, jonka 



40 
 

lisäksi olemme myös pitäneet kuvataiteen etäopetustunteja opetusharjoitteluissa. Omat ko-

kemuksemme ovat siis muodostaneet meille jonkinlaisen esiymmärryksen aiheeseen.  

  

Fenomenologis-hermeneuttisessa tutkimuksessa on tärkeää kyseenalaistaa oma spontaani 

esiymmärrys ja saavuttaa ymmärrys toisen ihmisen erityislaatuisesta kokemuksesta kriittisen 

asenteen ja reflektiivisyyden kautta. Omista ennakko-oletuksista eroon pääseminen on ehto 

sille, että tutkimusta voi sanoa oikeastaan tutkimukseksi. Hermeneuttinen kehä tarkoittaa tut-

kimuksellista dialogia aineiston kanssa, jossa spontaanien tulkintojen jälkeen käydään kriit-

tistä reflektiota ja yritetään nähdä uusin silmin, mitä toinen on tarkoittanut ilmaisullaan. Tä-

män jälkeen esiin nousee asioita, joita ei aluksi edes huomannut, ja joista syntyy uusi tulkinta. 

Tulkinnasta tehdään hypoteesi ja tavoitteena on löytää todennäköisin ja uskottavin tulkinta 

siitä, mitä tutkittava on tarkoittanut. Hermeneuttisen kehän tavoitteena on siis se, että tutkija 

vapautuisi oman perspektiivinsä minäkeskeisyydestä. (Laine, 2018, s. 36–38.)  

  

Hyödynnämme tutkimuksemme analyysivaiheessa hermeneuttista kehää, sillä pyrimme ym-

märtämään haastateltavien kokemusmaailmaa siten, etteivät omat ennakko-oletuksemme 

vaikuta tulkintaan. Kokemusten selvittämiseksi käymme siis tutkimuksellista dialogia aineis-

ton kanssa, jossa kriittisen reflektion kautta yritämme ymmärtää opettajien ilmaisujen mer-

kityksiä ja tehdä uskottavia tulkintoja siitä, miten he ovat asioita kokeneet. 

  

5.2 Opettajien haastattelut 

Teimme tutkimuksemme menetelmätriangulaation (esim. Hirsjärvi & Hurme, 2009, s. 39) 

ensimmäisen osan opettajien haastatteluina ja toisen osan oppilaiden survey-haastatteluina. 
Aineistonkeruun ensimmäinen osio toteutettiin haastattelemalla kuvataideopettajia. Haastat-

teluiden tavoitteena oli kerätä yläasteen ja lukion opettajien kokemuksia kuvataiteen etäope-

tuksesta korona-aikana. Haastattelimme kolmea opettajaa, jotka opettavat kuvataidetta ylä-

asteella, lukiossa tai molemmissa. Kaksi opettajista työskentelee Lapissa ja yksi Uudella-

maalla. Halusimme haastateltavan myös Lapin ulkopuolelta, jotta saisimme myös kokemuk-

sia muualta Suomesta, sillä etäopetusta on toteutettu hyvin eri tavoin eri puolella Suomea. 

Tulevaisuudessa tutkimusta voisi laajentaa haastattelemalla vieläkin useampaa kuvataide-

opettajaa ympäri Suomea.  
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Toteutimme haastattelut huhti- ja toukokuussa 2021. Osa haastateltavista oli tässä vaiheessa 

järjestänyt etäopetusta viimeksi keväällä 2020 ja osa myös syksyllä 2020. Haastattelut toteu-

tettiin eri tavoin johtuen koronarajoituksista sekä pitkästä välimatkasta: yksi toteutettiin vi-

deopuhelun välityksellä, yksi puhelinhaastatteluna ja yksi kasvotusten opettajan kanssa. 

Käytämme tutkielmassa haastateltavista nimityksiä A, B ja C. 

 

Koska tutkimusotteemme on fenomenologis-hermeneuttinen ja haluamme ymmärtää haasta-

teltavien kokemuksia, oli meidän valittava tarkoitukseen sopiva haastattelumenetelmä. Lai-

neen (2018) mukaan fenomenologinen haastattelu on luonteeltaan mahdollisimman avoin, 

luonnollinen ja hyvin keskustelunomainen, ja haastattelukysymysten tulisi ohjailla vastauk-

sia mahdollisimman vähän, sillä tutkija haluaa tietää mahdollisimman paljon tietystä aihepii-

ristä. Näin myös jokaisen haastateltavan yksilöllisyys pääsee esille. (Laine, 2018, s. 39.) 

 

Haastattelutyyppejä on erilaisia ja ne määräytyvät esimerkiksi sen perusteella, kuinka tiu-

kasti kysymykset on muotoiltu etukäteen. Puolistrukturoitu haastattelu tarkoittaa sitä, että 

kysymykset ovat kaikille samat, mutta valmiita vastausvaihtoehtoja ei ole, vaan haastateltava 

saa vastata omin sanoin. Puolistrukturoiduista haastatteluista tunnetuin on teemahaastattelu. 

Tässä haastattelutyypissä aihepiirit eli teemat on etukäteen määrätty, ja ne käydään läpi kaik-

kien haastateltavien kanssa, mutta kysymysten muotoilu ja järjestys voivat vaihdella. Haas-

tattelijalla on apunaan tukilista käsiteltävistä asioista, mutta ei välttämättä valmiita kysymyk-

siä. Avoin haastattelu poikkeaa teemahaastattelusta siten, että haastattelussa keskustellaan 

tietystä aiheesta, mutta kaikkia teemoja ei käydä läpi kaikkien haastateltavien kanssa. Tämä 

haastattelutyyppi muistuttaa eniten tavallista keskustelua ja sitä voidaan kutsua myös syvä-

haastatteluksi. (Eskola & Vastamäki, 2015, s. 29–30; Tiittula & Ruusuvuori, 2005, s. 11.) 

  

Meillä oli haastattelutilanteissa lista haastattelukysymyksiä, jotka kysyimme kaikilta haasta-

teltavilta, sillä halusimme rajata keskustelunaiheita tiettyihin teemoihin. Halusimme kuiten-

kin, että keskustelu pysyisi avoimena, joten annoimme opettajille myös vapaan sanan. Käyt-

tämämme menetelmä oli siis puolistrukturoitu teemahaastattelu, jossa oli lisäksi avoimen 

haastattelun piirteitä. Haastattelutilanteet olivatkin hyvin keskustelunomaisia ja jokaisen 

haastateltavan yksilöllisyys pääsi esille. Haastattelukysymykset löytyvät tutkielman liitteistä 

(Liite 3). 
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5.3 Kyselytutkimus oppilaille 
  

Toteutimme tutkimuksemme toisen osion survey-haastatteluna eli kyselytutkimuksena 

(esim. Anttila, 1996, s. 237). Tavoitteenamme oli kerätä oppilailta kokemuksia korona-ajan 

kuvataiteen etäopiskelusta. Koska kyselytutkimuksessa on mahdollista selvittää laajemman 

joukon ajatuksia ja tietoja (Anttila, 2006, s. 182.), valikoitui kyselytutkimus sopivimmaksi 

aineistonhankintamenetelmäksi. 

  

Toteutimme survey-tutkimuksen talven ja kevään 2021 aikana. Haimme ensisijaisesti vas-

taajia niiden opettajien kautta, jotka olivat itse suostuneet haastateltaviksi. Lisäksi poikkeuk-

sena saimme kyselytutkimukseen vastaajia yhdestä koulusta, jossa emme haastatelleet opet-

tajaa. Kysely toteutettiin joko oppilaiden kuvataideopettajan välityksellä tai keräsimme sen 

itse. Kyselyhaastatteluun vastasi yhteensä 30 oppilasta neljästä eri koulusta eri puolilta Suo-

mea; Lapista, Uudeltamaalta sekä Pohjois-Karjalasta. Noin 43% vastaajista opiskeli kyselyn 

hetkellä peruskoulun yläasteella ja 57% lukiossa. Osa lukio-opiskelijoista olivat olleet etä-

opetuksessa myös opiskellessaan 9. luokalla, joten todellisuudessa heillä oli kokemusta ku-

vataiteen etäopetuksen toteutuksesta useammasta eri koulusta. 

 

Kyselytutkimuksella on neljä perusperiaatetta, joihin kiinnitimme kyselyä laatiessamme 

huomiota. Ensimmäinen on systemaattisuus, toinen edustavuus, kolmas objektiivisuus sekä 

neljäs määrällisyys. Systemaattisuudella tarkoitetaan, että tutkimus suunnitellaan huolella ja 

sen sisältö on riittävä. Edustavuus liittyy otosten laajuuteen tai otoksen tarkkuuteen. Objek-

tiivisuus pyrkii saamaan tutkimuksen mahdollisimman täsmälliseksi ja tarkastelua kestä-

väksi, ja määrällisyys liittyy tietoon, jota tutkitaan numeroiden avulla. (Anttila, 1996, s. 237–

238.) 

  

Survey-tutkimus on mahdollista toteuttaa kvantitatiivisena tai kvalitatiivisena tutkimuksena 

eli määrällisenä tai laadullisena tutkimuksena (Anttila, 1996, s. 251). Taanilan (2019, s. 2) 

mukaan jako laadulliseen ja määrälliseen tutkimukseen ei kuitenkaan tulisi kyselytutkimuk-

sessa olla ehdotonta, koska sama kyselytutkimus voi määrällisyyden lisäksi kysyä avoimia 

laadullisia kysymyksiä. Toteuttamassamme kyselyssä on siis sekä kvantitatiivisia että kvali-

tatiivisia piirteitä.  
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Käytimme kyselyssä sekä avoimia että suljettuja kysymyksiä. Anttilan (1996) mukaan avoi-

mella kysymyksellä tarkoitetaan sitä, että kysymykseen on mahdollista vastata omin sanoin 

kuten haluaa. Suljettu kysymys esitetään asteikolla. (Anttila, 1996, s. 359.) Kyselyymme ra-

jautui sekä nominaaliasteikko että skaalattu asteikko. Anttila (1996) tarkentaa, että skaala-

tussa asteikossa vastaajalle annetaan valmiit vaihtoehdot, joista valitaan sopivin. Vastaukset 

skaalautuvat esimerkiksi hyvästä huonompaan. Nominaaliasteikolla tarkoitetaan, että vastaa-

jalle annetaan useita vaihtoehtoja, joista valitaan itselle sopiva vaihtoehto, jotka eivät kuulu 

mihinkään asteikkoon.  (Anttila, 1996, s. 359–360.) Kyselyssämme kysymykset 2–6 olivat 

suljettuja ja kysymykset 7–10 avoimia. Viimeisiin kysymyksiin oppilaat saivat siis vastata 

vapaasti omin sanoin. Kysymyksessä 1 kysyttiin ainoastaan sitä, millä luokalla oppilas on, 

joten emme huomioi ensimmäisen kysymyksen vastauksia myöhemmässä tuloksia käsittele-

vässä luvussa. 

  

Suljetuissa kysymyksissä oppilailta kysyttiin tehtävistä, kommunikaatiosta luokkakaverei-

den kanssa, opettajan antamasta tuesta ja palautteesta, motivaatiosta sekä jaksamisesta etä-

opetusjakson aikana. Avoimiin kysymyksiin oppilaat saivat kirjoittaa, millaista kuvataiteen 

tehtävien tekeminen ja työskentely kotona oli, mikä oli kaikkein helpointa etäopiskelussa 

sekä mikä oli kaikkein haastavinta etäopiskelussa. Lisäksi he saivat sanoa vapaan sanan liit-

tyen etäopetusjaksoon. Oppilaskyselyn kysymykset ovat liitteenä tässä tutkielmassa (Liite 

4). 

  

Kyselytilanteet tapahtuivat valvonnan alla joko meidän tai fyysisesti paikalla olleen kuvatai-

deopettajan toimesta. Mahdollisuus esittää tarkentavia kysymyksiä oli siten mahdollista, 

mutta kukaan vastaajista ei käyttänyt tätä hyödyksi. Kuitenkin vastaajien anonymiteetti mah-

dollisti rehellisten vastausten antamisen eikä kukaan jättänyt kyselyä kesken. 

 

 

5.4 Aineiston analyysi 
  
Olemme tutkimuksessamme käyttäneet aineistolähtöistä sisällönanalyysiä. Tuomi ja Sara-

järvi (2009) ovat pohtineet sisällönanalyysiä Milesin ja Hubermanin (1994) teorian pohjalta, 

jossa aineiston analyysi jaetaan kolmeen eri vaiheeseen. Ensin aineisto redusoidaan eli pel-

kistetään, toiseksi aineisto klusteroidaan eli ryhmitellään ja kolmanneksi se abstrahoidaan eli 
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käsitteellistetään. Kyseessä on etenevä prosessi. Analyysin ensimmäinen vaihe, redusointi, 

alkaa haastattelujen kuuntelemisella ja kirjoittamisella auki, jonka jälkeen teksti luetaan ja 

sen sisältöön perehdytään. Aineistosta etsitään ja merkitään pelkistettyjä ilmauksia, jotka 

muodostetaan listaksi. Tällöin aineistosta jätetään pois kaikki epäolennainen. Redusoinnissa 

voi käyttää apuna koodausta. (Tuomi & Sarajärvi, 2009, s. 108–109, 111.) Hyödynsimme 

tätä tapaa tutkimusta tehdessä. 

  

Aineistolähtöisen sisällönanalyysin toisessa vaiheessa, klusteroinnissa, lähdetään pelkiste-

tyistä ilmauksista etsimään eroavaisuuksia sekä samankaltaisuuksia. Tämän jälkeen on mah-

dollista luoda alaluokkia, joita yhdistelemällä luodaan yläluokkia ja lopulta näitä yhdistä-

mällä pääluokkia. (Tuomi & Sarajärvi, 2009, s. 109–111.) Tutkimuksemme opettajien haas-

tattelujen osioon muodostui neljä pääluokkaa, jotka ovat opetus käytännössä, positiiviset ko-

kemukset, negatiiviset kokemukset sekä se, mitä etäopetuksesta opittiin ja miten opittua voisi 

hyödyntää tulevaisuudessa. Oppilaiden kyselyn osiossa on puolestaan kolme pääluokkaa. 

Erottelimme oppilaiden aineiston määrällisen ja laadullisen osion toisistaan, jolloin ensim-

mäinen pääluokka kattaa aineiston määrällisen osion. Toinen pääluokka käsittelee oppilaiden 

positiivisia kokemuksia kuvataiteen etäopiskelusta, ja kolmas pääluokka käsittelee negatii-

visia kokemuksia. 

  

Analyysin kolmannessa, abstrahoinnin, vaiheessa luodaan teoreettisia käsitteitä, jotka luo-

daan tutkimuksen kannalta olennaisesta tiedosta. Aineistosta saadusta informaatiosta siirry-

tään teoriaan sekä lopulta johtopäätöksiin. (Tuomi & Sarajärvi, 2009, s. 108–109, 111–112.) 

Olemme noudattaneet analyysin jokaista vaihetta kohta kerrallaan, jotta kyselyn aineistoa 

olisi hyödynnetty parhaalla mahdollisella tavalla. 

  

Hyödynnämme hermeneuttiselle kehälle tyypillistä kriittistä reflektiota koko ajan käydes-

sämme aineistoa läpi, jotta pääsisimme mahdollisimman lähelle opettajien ja oppilaiden ko-

kemusmaailmaa. Olemme käyneet aineistoa läpi yhä uudelleen pyrkien muodostamaan mah-

dollisimman uskottavia tulkintoja siitä, miten toinen on kokenut asioita sen perusteella, miten 

hän on kokemuksensa sanoittanut. Kriittistä dialogia aineiston kanssa käymällä on mahdol-

lista päästä eroon omista ennakko-oletuksista, mikä on välttämätöntä tutkimusta tehdessä. 

(ks. esim. Laine, 2018.) 
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Kyselytutkimuksen analyysissä tarkoituksena on tehdä vertailuja vastausten välillä sekä ar-

vioida ilmiöitä. Sen avulla kootaan faktatietoa, joka kuvaa tarkasteltavaa ilmiötä ja identifioi 

ongelmia tai olemassa olevia käytänteitä. Lisäksi se määrittelee, mitä muut tahot voivat tehdä 

samanlaisille ongelmille tai samantyyppisissä tilanteissa. (Anttila, 1996, s. 251.) Toteu-

tamme tällaista vertailua oppilaiden kyselyn aineiston analyysissä. 
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6 OPETTAJIEN KOKEMUKSIA ETÄOPETUKSESTA 

  

Käymme tässä luvussa läpi opettajien haastatteluaineiston siten, että tulokset on jaettu neljän 

pääteeman alle. Luku 6.1 käsittelee sitä, millaisia kokemuksia opettajilla oli kuvataideope-

tuksen käytännön järjestelyistä etäopetuksen aikana. Luvussa 6.2 tarkastelemme puolestaan 

opettajien positiivisia kokemuksia ja luvussa 6.3 negatiivisia kokemuksia etäopetusjaksosta. 

Luvussa 6.4 analysoimme sitä, millaisia oppimisen kokemuksia opettajat kokivat etäopetus-

jakson aikana.  

  

6.1 Kokemuksia kuvataidetuntien käytännön järjestelyistä 
 

Tässä alaluvussa tuomme esille, mitä käytännössä kuvataiteen etäopetus on ollut opettajien 

omien kokemusten mukaan. Tuomme esille esimerkiksi, miten opetus järjestettiin, mitä ma-

teriaaleja opetuksessa käytettiin ja miten opettaja piti yhteyttä oppilaisiin. Lisäksi selvi-

tämme, kuinka opettajat saivat käytännön kannalta vertaistukea.   

 

Kun koulut siirtyivät etäopetukseen, se tapahtui jokaisen opettajan kuvailun mukaan nope-

asti. Kuitenkin se, millä varoitusajalla siirtymä tapahtui, vaihteli melko voimakkaasti opetta-

jien kokemuksissa. Opettaja C muisteli, että etäopetukseen siirtymisestä kerrottiin muutamaa 

viikkoa aikaisemmin, kun taas opettaja B koki siirtymän yllättäen hänet jopa kesken opetet-

tavan tunnin. Opettaja A kertoi saaneensa tiedon muutamaa päivää aikaisemmin. Aikaa val-

mistautumiseen oli siis vaihtelevasti, vaikka kaikilla opettajilla oli kuitenkin tiedossa, että 

etäopetukseen siirtyminen saattaa tapahtua jossain vaiheessa. 

 

B: No sehän [etäopetukseen siirtyminen] oli tosi nopea. Muistaa sen päivän ihan 
tarkkaan. Just perjantaina ryhmän kans siellä mulla oli vielä lopputyöryhmä siellä, 
et sehän kävi niinku aivan salamannopeasti. Siihen ei ehtiny yhtään valmistautua, et 
jotaki toki oli lukenu, mutta aivan yllätti, että ai nytkö siirrytään. Tyylii kesken tun-
nin siellä – – Että se kyllä oli niin, siis aika shokki. Ko se oli niin nopeasti ja saman-
tien. – – Mutta hyvin nopeasti se tuli ja aiva päin kasvoja. 
 

Vaikka etäopetukseen siirtymisestä oli siis etukäteen jotain tietoa, aiheutui siitä keskeytyksiä 

opetukseen. Opettajat A ja C muistelivat, että etäopetukseen siirryttiin lukio-opetuksessa kes-

ken jakson. Esimerkiksi opettaja A totesi, että grafiikan kurssilla osa oppilaista ehti tehdä 
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vain muutaman vedoksen, kun taas osalla jäi työt kokonaan tekemättä, koska niiden teke-

mistä ei voitu jatkaa kotona. Hän kuitenkin ohjasi oppilaita ottamaan mukaan niitä töitä, joita 

oli mahdollista jatkaa etäopetuksen aikana. Opettaja B puolestaan ajatteli etäopetuksen 

alussa, että oli parempi, jos keskeneräiset työt jäisivät odottamaan sitä aikaa, kun palataan 

takaisin lähiopetukseen. Hän koki, että olisi parempi, jos etäopetuksessa olisi omat työt, jotta 

työskentelyssä olisi selkeämpi jako. Opettaja C päätti, että jo aloitettuja töitä jatketaan etä-

opetuksessa. 

  

Kaikki opettajat eivät ehtineet tavata oppilaitaan sen jälkeen, kun ilmoitus etäopetuksesta tuli 

ja opetus siirrettiin etäopetukseen. Opettaja A ei esimerkiksi nähnyt kaikkia ryhmiään, minkä 

hän koki hankalana. Opettaja C toi esille, että oli kuitenkin hyvä asia, että oli jo päässyt 

tapaamaan oppilaat ja aloittamaan kurssin lähiopetuksessa. Tällöin oppilaat olivat jo opetta-

jalle hieman tuttuja ja etäopetuksessa voitiin jatkaa aiemmin aloitettuja tehtäviä. Hän koki, 

että etäopetukseen siirtyminen oli sen ansiosta kivuttomampaa kuin silloin, jos kurssit olisi-

vat vasta alkamassa. 

 

C: No se [etäopetukseen siirtyminen] tuli keskellä jaksoo itseasiassa. – – Niin että 
siinä oli luojan kiitos oli kerenny nähdä ryhmänsä jo ja oli saanu jotenki tehtävät 
jotenki alotettua. 
  

Koska etäopetukseen täytyi siirtyä nopealla aikataululla, tuli myös etäopetuksessa käytettä-

vään oppimisympäristöön ja opetusvälineisiin tutustua pikaisesti. Opettaja B toi esille, että 

ei esimerkiksi ollut koskaan aiemmin käyttänyt Google Classroomia, eli Googlen virtuaalista 

oppimisympäristöä, jota käytettiin etäopetuksen alustana. Google Classroomissa on mahdol-

lista muun muassa jakaa tietoa, antaa tehtävänantoja, arvioida ja pitää oppilaisiin yhteyttä 

(Google Classroom, 2021). Kaikki opettajat käyttivät etäopetuksessaan Google Classroomia, 

mutta opetus Googlen sovellusten kautta oli uutta heistä jokaiselle. Opettajat joutuivat har-

joittelemaan nopeasti uusia asioita ennen opetukseen ryhtymistä kotona. Opettaja B mainitsi 

muun muassa käyttäneensä aviopuolisoaan harjoittelussa apuna. Multisilta ja kollegat (2014) 

toteavat, että opettajat usein tuntevat epävarmuutta opetellessaan uusien teknologisten apu-

välineiden käyttöä. Opettajilta vaaditaan uusien teknologisten laitteiden ja teknologiaa hyö-

dyntävien pedagogisten mallien opiskelua, mutta uuden opettelu on hyvin aikaavievää. (Mul-

tisilta ym., 2014, s. 287–288.) Koska etäopetuksessa tällaista aikaa ei ollut, oli etäopetukseen 

nopea siirtyminen hyvin haasteellista. 
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A: Niin siinä sitten vaan piti yhtäkkiä ottaa nää Meetit ja kaikki tämmöset etäope-
tusvälineet jotenkii haltuun. 
 
B: – – En ollu just vaikka Classroomia käyttäny ollenkaa. Et sinne luomaa heti en-
simmäisenä ryhmiä ja testaamaan ja harjottelemaan. Ja muistan [aviopuolisoni] 
kans käyneen semmosen toinen toiseen huoneeseen ja mä ny testaan aukasta tän ja 
miten tää kuuluu ja miten täältä jos joku oppilas viittaa tai mite teet tän. Siis ihan 
niiku konkreettiset kaikki. Joutu ottaa hyvin nopealla aikataululla haltuu ja luoda 
niitä ryhmiä sinne ja testata, mite onnistuu laittaa tehtävä tänne ja miten oppilaat 
palauttaa sitte niitä. 
 

Kaikki opettajat mainitsivat käyttäneensä Google Meetin etäyhteyttä opetuksessa. Opettaja 

A kertoi, että koulun johdolta tuli ohjeet, että tunnit on pidettävä nimenomaan Google Mee-

tissä lukujärjestyksen mukaisesti. Tämän lisäksi kaikki opettajat lähtivät rakentamaan kurs-

seja Google Classroomiin, josta oli pääsy Meet-tapaamiseen. Google Meet on Googlen tar-

joama videokokous, jossa ihmiset voivat kerääntyä samaan virtuaalitilaan paikasta riippu-

matta (Google Meet, 2021). Opettaja B otti oppilaidensa kanssa Meet-tapaamisen jokaisen 

tunnin alussa. Google Meettiin kokoontuminen vakiintui opettajan C mielestä nopeasti. 

  

Google Meet -ympäristöä käytettiin tuntien alustuksen lisäksi myös muihin tehtäviin. Opet-

tajat A ja B mainitsivat nimenhuudon eli läsnäolijoiden merkitsemisen sekä tehtävänantojen 

kertomisen. Lisäksi opettaja B kertoi kertoneensa Meetissä oppilaille aikatauluja sekä yrittä-

neensä hieman vaihtaa kuulumisia oppilaiden kanssa. Lisäksi opettaja C kertoi käyttäneensä 

tuntien aikana toista Google Meet-kokousta ikään kuin korvaamaan normaalioloissa tapah-

tuvaa luokassa kiertelyä. Hän kutsui tätä erillistä Meet-tilaa “Pikku-Meetiksi”. Tuntien ai-

kana hänellä oli tapana kutsua jokainen läsnäolija vuorollaan “Pikku-Meetiin”, jossa he pys-

tyivät oppilaan kanssa keskustelemaan kahdestaan. 

  

A: – – Sieltä [Google Meetin] kautta annettiin tehtävät, katottiin ketä on läsnä, ja 
sitten jossain vaiheessa päästettiin ne [opiskelijat] tekemään töitä. 
 
C: Ja sitten mä rupesin pitämään siinä rinnalla sellasta pientä Meettiä, jota mä kut-
suin niiku Pikku-Meetiks ja sanoin, että tää on nyt mulle ihan sama kuin mä kierte-
lisin luokassa. Eli siellä Iso-Meetin puolella kaikki olivat läsnä niillä ympyröillänsä, 
eivät kameroillansa, mutta ympyröillänsä ja sitten lähdin siitä ajatuksesta, että he 
tekevät töitänsä sinä aikana. Ja sit mä kutsuin aina ton nimilistan mukaisesti jokaisen 
siihen pieneen Meettiin. 
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Kuvataiteen etäopetuksessa oleellinen aihe oli oppitunneilla käytettävät materiaalit ja miten 

niihin päästiin käsiksi, kun opetus ei tapahtunutkaan enää luokassa, jossa kaikki tarvittavat 

välineet olisivat valmiina. Opetussuunnitelmat kuitenkin antavat kuvataideopettajille paljon 

tulkinnanvaraa ja vapauksia materiaalien käytössä. Vuoden 2014 Perusopetuksen opetus-

suunnitelman perusteissa 7–9 luokkien kuvataideopetuksen tavoitteessa T4 oppilasta tulee 

ohjata “soveltamaan erilaisia materiaaleja, tekniikoita ja ilmaisun keinoja sekä syventämään 

kuvallisen tuottamisen taitojaan” (Opetushallitus, 2014, s. 426). Lukion vuoden 2015 ope-

tussuunnitelman perusteiden mukaan kuvataiteen opetuksen tavoitteena on muun muassa se, 

että opiskelija “syventää kuvallisen tuottamisen taitojaan materiaaleja, tekniikoita ja ilmaisun 

keinoja tarkoituksenmukaisesti käyttäen” (Opetushallitus, 2015, s. 214). Opetussunnitel-

missa ei siis ole määritelty vaadittavia materiaaleja, joiden käyttöä on opeteltava, joten etä-

opetukseen siirryttäessä opettajat saivat käyttää luovuutta. Opettajien kuitenkin tulee varmis-

taa, että materiaalien käyttö on monipuolista. 

  

Etäopetuksen alussa kaikki opettajat joutuivat pohtimaan, miten opetus toteutettaisiin mate-

riaalien ja tehtävien kannalta. Opettaja A oli esimerkiksi digitaalista kuvasommittelua opet-

taessa tottunut käyttämään koulun tietokoneilla olevia Adoben ohjelmia, kuten Photoshopia, 

Premiereä sekä Illustratoria. Hän koki paniikkia siitä, miten etänä voi opettaa aihetta, kun 

näitä ohjelmia ei voi käyttää. Lisäksi jo aikaisemmin tehdyt suunnitelmat muuttuivat tai pe-

ruuntuivat koronan vuoksi. Opettaja A:n lukion yhden kurssin oli tarkoitus tehdä ympäristö-

taideteos paikallista musiikkifestivaalia varten. Opettajan täytyi pohtia, mitä materiaalia 

kaikki voisivat käyttää tätä varten. Opettaja B oli samaa mieltä siitä, että opettajana piti käyt-

tää luovuutta, jotta on mahdollista opettaa tarvittavia asioita ilman tiettyjä materiaaleja. Opet-

taja C oli pohtinut etäopetuksen alussa, että hänen tulisi keksiä kokonaan uudet tehtävät ja 

hän koki asian haasteelliseksi, mutta toisaalta mielenkiintoiseksi. Kaikki opettajat joutuivat 

siis yllättäen haasteiden keskelle. Etätyöhön siirtyminen oli erityisen hankalaa niille ammat-

tiryhmille, kuten opettajille, joilla ei ollut aikaisempaa kokemusta etätyöskentelystä (Ruoho-

mäki, 2020, s. 22). 

  

Etäopetuksen erikoisuutena oli muun muassa se, että käyttöön saatiin sellaisia materiaaleja, 

joita välttämättä lähiopetuksessa ei käytetä. Opettaja B toi esille ruokataiteen, jonka hän mai-

nitsi olleen etäopetuksessa monen kuvataideopettajan tehtävälistalla. Ruokataiteeseen 
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perehdyttiin, sitä tutkittiin ja lopulta oppilaat itse rakensivat ruokataideteoksen kotonaan, 

josta he ottivat valokuvan. 

  

Jokainen opettaja myös sisällytti omaan opetukseensa materiaaleja, joita löytyi oppilaiden 

kotoa. Esimerkiksi opettaja B teetti oppilailla rakentelutehtävän, jossa käytettiin kierrätys-

materiaaleja, kuten kotoa löytyviä maitopurkkeja sekä sommittelutehtävän kotoa löytyvistä 

tavaroista. Opettaja C puolestaan antoi oppilaille materiaalien valinnassa enemmän vapauk-

sia eli oppilaat saivat valita mitä kotoa löytyviä välineitä he käyttävät. Opettaja C kuitenkin 

tiedosti, että etäopetuksessa joidenkin materiaalien käyttö olisi haastavampaa. Hän totesi, 

että esimerkiksi maalauskurssin järjestäminen olisi ollut ongelmallisempaa. 

 

B: – – Nyt pietään niillä materiaaleilla mitä heiltä kotoa löytyy ja mitä mä pystyn 
teetättää heillä – – 
 
C: – – Ku mä kirjotin siihen sen, että millä välineillä, niin huomasin yhteen jos toi-
seen tehtävään kirjottavani, että niillä välineillä, joita sulla kotona on. 
  

Jokainen opettaja myös kertoi, että opetuksessa käytettiin niin sanotusti kuvataiteen perus-

materiaaleja. Näitä olivat paperit ja erilaiset kynät, kuten tussit, värikynät ja lyijykynät. Opet-

taja C kertoi, että välineet olivat kohtuu vaatimattomia. 

 

Opettaja A koki, että etäopetuksessa helppoa oli se, kun opiskelijat osasivat ja pystyivät asen-

tamaan tarvittavia ohjelmia ja sovelluksia omille laitteilleen esimerkiksi digitaalista kuva-

sommittelua varten. Hänen mukaansa kaikilta tämä sujui hyvin. Ilomäki ja Lakkala (2006, s. 

195) toteavat, että oppilaat ovat teknisesti taitavia, usein jopa opettajaansa taitavampia. 

Koska digitaalisuuteen on jo totuttu, sen vahva käyttöön ottaminen oli kuvataiteen etäope-

tuksessa mahdollista, mikä helpotti opettajien työtä. 

  

Lukio-opetuksessa kurssit ja niiden sisältö asettivat joitain vaatimuksia materiaalien valin-

taan ja hankintaan. Esimerkiksi valokuvauskurssille oli saatava kameroita käyttöön. Opettaja 

A lupasi oppilaille, että he saavat tarvittaessa koulun puolelta ne lainaan. Myös opettaja B ja 

C antoivat oppilaille materiaaleja koulusta kotiin. Opettajien tuli ensin keksiä ja valita tapa, 

jolla materiaaleja saa välitettyä oppilailleen.  
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Opettaja A oli opettajista ainoa, joka mainitsi kehottaneensa oppilaita lainaamaan materiaa-

leja muilta ihmisiltä, kuten ystäviltä tai sukulaisilta, eli tässä tapauksessa kameroita valoku-

vauskurssia varten. Koululla oli lainattavissa viisi kameraa, joista kolme oppilaat ottivat lai-

naan. Opettaja A oli myös ainoa, joka vei materiaaleja oppilaille kotiin asti. Hän vei kahdelle 

oppilaalle kamerat, jotka hän myös kurssin jälkeen kävi hakemassa oppilaiden luota pois. 

  

Opettaja A ehti antaa joillekin ryhmilleen materiaaleja kotiin, esimerkiksi paperia, ennen 

etäopetukseen siirtymistä. Lisäksi hän tarjosi materiaaleja lainaan jättämällä luokan oven ul-

kopuolelle välineitä tiettynä päivänä sovittuun aikaan. Valokuvauskurssia varten yksi oppilas 

haki kameran kansliasta. Opettaja A myös pyysi oppilaita hankkimaan materiaalit itse joita-

kin tiettyjä tehtäviä varten, kuten muotoilutehtävää varten tarvittavaa das-massaa. Opettaja 

A:n koulussa kuvataiteen oppiaineessa on käytössä kurssien materiaalimaksut, mikä mah-

dollisti vaatimuksen siitä, että joitain materiaaleja tulee hankkia itse. Hän koki, että vaikka 

välineitä tarjottiin haettavaksi, monet oppilaat käyttivät omia materiaalejaan. 

 

Koronan takia monet ihmiset välttelivät ylimääräistä kotoa poistumista. Halme-Tuomisaaren 

(2020, s. 9) mukaan ympäri maailmaa miljardit ihmiset eristäytyivät kuukausiksi koteihinsa 

koronapandemian takia. Tämä vaikutti opettaja A:n mukaan materiaalien hankintaan. Koska 

pandemian alkupuolella ei vielä ollut paljon tietoa siitä, miten virus levisi ja tarttui, se aiheutti 

paniikkia, minkä takia kotoa ei haluttu poistua. Esimerkiksi opettaja A:n ryhmissä oli use-

ampi oppilas, joka ei hakenut tehtävää varten hankittavaa das-massaa tai tullut hakemaan 

koulusta kameraa. 

 

Opettaja B antoi oppilailleen joitain materiaaleja kotiin, kuten paperia, mutta hän myös ker-

toi, että ei halunnut jakaa vähäisiä materiaaleja oppilailleen, koska siinä on riski, että ne eivät 

palaudu takaisin hyvässä kunnossa tai ollenkaan. Jos oppilailta kuitenkin loppui jokin mate-

riaali, jota opettaja B pystyi jakamaan, hän kävi antamassa niitä koululla. Opettaja B kertoi 

aluksi kyselleensä hieman oppilailta, mitä kaikkea heiltä kotoa löytyi, mutta lopulta päätyi 

siihen, että hän ei olettanut, että oppilailla on mitään materiaaleja valmiiksi kotona. Hän ei 

myöskään halunnut, että kenenkään tarvitsisi lähteä itse hankkimaan materiaaleja. 

  

Opettaja C jakoi oppilaille niitä materiaaleja ja välineitä, joita he käyttivät ollessaan viimei-

sellä lähiopetuksen tunnilla. Lisäksi hän tarjosi vaihtoehdoksi oppilaille, että koulusta saa 

tulla lainaamaan välineitä. Opettaja C nimikoi aina, mistä ryhmästä kukakin oppilas on 
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lainannut mitäkin välineitä. Kun opettajalle laittaa Wilmassa viestin, hän tulee kouluun ku-

vataideluokkaan lainaamaan välineitä. Opettaja C:lle oli hyvin tärkeää, että oppilas ei jätä 

toteuttamatta tehtävää jollain tietyllä tavalla sen takia, että opiskelijalle ei ole tiettyjä väli-

neitä. Tarjouksesta huolimatta, yhtä lukuun ottamatta, kukaan oppilas ei tullut koululle lai-

naamaan mitään. Eräs diplomityötä tekevä oppilas tuli koululle hakemaan savea pienen äm-

pärin kanssa. Oppilaat kuitenkin tekivät töitä, esimerkiksi piirtämistä tai vesivärityötä varten, 

hyvälle paperille opettajan pyynnöstä, vaikka eivät aina tulleetkaan hakemaan välineitä. 

Kaikki opettajat siis tarjosivat oppilaille joitain materiaaleja kotiin vietäväksi tai lainaksi. 

Opettajilta vaadittiin omaa työpanosta materiaalien jakamiseen sekä luovuutta käyttää ope-

tuksessaan niitä materiaaleja, joita etätyöskentelyssä oli mahdollista käyttää. 

 

A: Meillä oli joillekin tossa tarjolla, niinku oven ulkopuolelle jätettiin tavaroita, että 
ne pääsi tiettynä aikana, tiettynä päivänä hakemaan ne siitä. Eli tarjottiin myös ma-
teriaaleja, mutta aika moni käytti sitten omiaan. 
 
B: – – Vähä keräsin oppilailta, et mitä heillä ois kotona et mitä me voitas ottaa. Mut 
sitte totesin, että parempi lähteä just siltä kantilta, että ei oleta, että siellä ois mitään 
kotona. Et ei kenenkään tarvii lähteä niitä nyt hankkimaan. 
 
C: Varsinki nyt tän viimesen etäjakson aikana, niin mä tarjosin vaihtoehdoksi sitä, 
että saa tulla lainaamaan koulusta. Eli ihan sovin niin, että jos mulle laittaa viestiä, 
Wilmaviestin, niin mä voin tota koordinoidusti olla täällä lainaamassa niiku kuvis-
luokassa. Että mä en halunnu, että kukaan jättää toteuttamatta tehtäväänsä jollain 
tietyllä tavalla sen takia, että niitä välineitä ei olisi. Eli tarjosin mahdollisuutta tulla 
lainaamaan. Kukaan ei tullu lainaamaan mitään. 
  

Opettaja C alkoi painottaa etäopetuksessa, että oleellisinta ei ole se, millä välineillä tehtäviä 

tehdään. Hän alkoi alleviivata tehtävän sisältöä ja sitä, millaiseen ajatteluun se oppilaita oh-

jaa. Lukion vuoden 2015 opetussuunnitelmassa kuvataiteen opetuksen tavoitteissa painote-

taan muun muassa opiskelijan omaa ajattelua, havaintoa, kokemusta ja ymmärrystä (Opetus-

hallitus, 2015, s. 214–215). Oleellista eivät ole ne välineet, joilla taidetta tehdään. 

  

Etäopetuksessa opettajat teettivät oppilailla monenlaisia tehtäviä. Lukiossa kurssit antoivat 

enemmän suuntaa tehtävien sisällölle, kun taas yläasteen opetuksessa ideointi saattoi olla 

hieman vapaampaa. Opettaja B myös mainitsi Facebookin Kuvista-ryhmän, jossa kuvataide-

opettajat jakoivat ideoita etäkuvataidetuntien pitämiseen. Myös opettajat A ja C olivat tietoi-

sia tästä ryhmästä ja sen hyödyllisyydestä. 
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Opettaja A teetti muun muassa kolmiulotteisia tehtäviä, joita tehtiin kierrätysmateriaaleista 

sekä das-massasta. Oppilaat tekivät kaloja tyhjistä juomapulloista ja das-massalla muotoilu-

tehtäviä. Das-massa on itsestään kovettuvaa ainetta, joten sen käyttämiseen ei vaadita uunia 

toisin kuten esimerkiksi savi. 

  

Opettaja B mainitsi useita kuvataidetuntien tehtävien aiheita. Hän kertoi, että aiheena oli ase-

telmia, sommitelmia, valokuvausta, ruokataidetta, videoita, mediakasvatusta, piirustusta, 

maalausta ja rakentelua. Valokuvaukseen liittyi ympäröivä luonto, rakennettu ympäristö sekä 

valon ja varjon tutkiminen. Lisänä oli myös yhdeksännen luokan lopputyö, joka toteutettiin 

opettaja B:n mukaan perinteisesti. Osa oppilaista vaihtoi lopputyönsä suunnitelmaa, koska 

he eivät halunneet toteuttaa jotain ideaa kotona. 

  

Opettajat antoivat oppilaille etäopetuksessa palautetta eri tavoilla kuin lähiopetuksessa. 

Myös opettajien antaman palautteen tyyli vaihteli ja jokainen löysi oman tapansa antaa pa-

lautetta. Kaikki kuitenkin yleisesti ottaen antoivat palautetta kirjallisesti kommentoimalla 

valmistuneita töitä Google Classroomissa. Etäopetuksessa arviointi muuttui hieman, kun 

opettaja ja oppilaat eivät olleet samassa tilassa. Luokkahuoneessa opettajan kierrellessä luo-

kassa hän toteuttaa formatiivista arviointia, kun taas jos etäopetuksessa opettaja kommentoi 

vain lopputulosta, hän joutui toteuttamaan summatiivista arviointia (esim. Mitchell, 2018, s. 

242). 

  

Opettaja C ei kuitenkaan joutunut muuttamaan arviointityyliään vaan hän mainitsi vaati-

neensa oppilailta kuvia myös keskeneräisistä töistä eikä kommentoinut pelkkää lopputulosta. 

Lukion vuoden 2015 opetussuunnitelmassa määritellään, että arvioinnissa huomioidaan 

muun muassa lopputuloksen lisäksi, millainen opiskelijan työskentelyprosessi on ollut (Ope-

tushallitus, 2015, s. 215). Opettaja C piti siis tärkeänä, että arvioinnissa on mahdollista ottaa 

huomioon oppilaan työskentelyn kokonaiskuva. 

  

Sekä opettaja A että C antoivat palautetta kirjallisen kommentoinnin lisäksi kahden keskei-

sissä tapaamisissa. Opettaja C kävi keskustelua oppilaiden kanssa joka tunnilla, ja opettaja 

A kävi oppilaan kanssa lyhyen ja kokoavan palautekeskustelun kurssin lopussa sovittuun 

aikaan. Lisäksi opettaja A kävi palautekeskustelua koko ryhmän kanssa keskustellen. 
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Opettajilla oli erilaisia käytännön keinoja motivoida oppilaita etäopetuksen aikana. Opettaja 

A koki motivoinnin vaikeaksi, mutta pyrki silti kannustamaan ja kyselemään oppilailta ky-

symyksiä. Opettaja B pyrki motivoimaan oppilaita antamallaan palautteella sekä muistutta-

malla, että hän on tavoitettavissa, jos oppilailla on jotain kysyttävää. Opettaja C pyrki moti-

voimaan oppilaita etätapaamisissa oppituntien aikana keskustelemalla ja kysymällä, mitä op-

pilas tekee ja kuinka se sujuu. Lisäksi opettaja C motivoi oppilaita antamalla heille vapautta 

tehtävän toteutuksessa. Vaikka opettaja C antoi tietynlaisen tehtävänannon, oppilaat saivat 

tehdä tehtävää omalla tavallaan, jos koki sen itselle sopivammaksi. Tämä liittyy Ryanin ja 

Decin oppimismotivaatioteoriaan. Teorian mukaan, kun oppilaat voivat päättää tekemisis-

tään ja vaikuttaa siihen, he ovat motivoituneempia. Ulkoiset palkkiot tai pakottaminen eivät 

toimi, vaan oppilaat haluavat autonomiaa. (Salmela-Aro, 2018a.)  

  

Opettaja A ja B pyrkivät motivoimaan oppilaita aikataulun avulla. Opettaja A huomasi etä-

opetuksessa, että töiden tekemisessä on kova tahti, minkä takia hän päätti hidastaa opetuksen 

tahtia ja pyrkiä sillä motivoimaan oppilaita. Sen sijaan opettaja B koki, että aikataulun sel-

keys ja muistutus siitä, että kyseessä on yhä opetus, antoi oppilaille motivaatiota tehtävien 

tekemiseen. Salmela-Aron (2018a) mukaan työskentelyn rytmitys on yksi alue, joka vaikut-

taa motivaation syntyyn. Kun opettaja saa sitoutettua oppilaita koulutyöhön, se samalla tukee 

oppilaiden motivaatiota. (Salmela-Aro, 2018a.) 

 

A: Sitte ku huomattiin se [oppilaiden suuri työmäärä], niin sitten alettiin vähän 
himmaamaan, niin sekin vois olla semmonen tavallaan motivointikeino ollu. Ja 
sitten että sanottiin, että nyt on huomattu, että on hirveesti joutunu tekee töitä, 
että vähä rauhotettiin tahtia.  
 
B: – – Hei nämä [tehtävät] pitää nyt saaha tehtyä ja päivämäärä mihin mennessä, 
kellonaika mihin mennessä, että nää pitää olla siellä ja sitte siellähä näky oppi-
laillekki selkeesti, että nyt puuttuu joku tehtävä sieltä, että niissä yritti olla sem-
mone selkee ja mitkä on ne minimivaatimukset, mitkä pitää saaha tehtyy kaikki, 
et se et siellä ei voi sluibailla, et tää ei oo mitään lomailua, vaan tää on niiku 
etäopetusta.  
 

Kaikilla opettajilla oli mahdollisuus vertaistuen saamiseen etäopetuksen aikana. Opettaja B 

ja C kertoivat hyödyntäneensä vertaistukea runsaasti. Opettaja B koki, että vertaistukea oli 

jopa hyvin paljon. Poikkeuksena oli opettaja A, joka kertoi, että hän ei tuntenut tarvetta ver-

taistuelle, jolloin hän ei edes etsinyt sitä. Hän koki, että hänellä on omat keinot luoda 
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vastapainoa etäopetukselle. Yrttiaho ja Posio (2021) vahvistavat, että on totta, että opettajan 

hyvinvointia voi harjoittaa hyvin monella tapaa. Työstä palautuminen on hyvin tärkeää, ja 

erityisesti vapaa-ajalla on suuri merkitys palautumisen kannalta. Palautumista pitäisi myös 

tapahtua työviikon aikana. (Yrittiaho & Posio, 2021, s. 211.) 

 

A: No en mä kyllä etsinykkään [vertaistukea]. Oli aikalailla ku sai sen työpäivän 
ohitte, niin ei halunnu enää olla kollegoihin yhteydessä. Enkä mä niinku tarvin-
nukkaan, että mulla on omat harrastukset ja semmonen on se tavallaan oma keino 
selviytyä tai unohtaa asiat. Että ei ollu sillain niinku tarvetta hirveesti sille ver-
taistuelle. 
 

Opettajat B ja C kokivat, että he saivat vertaistukea omassa koulussaan koulun muilta opet-

tajilta. Opettaja B mainitsi, että koululla oli aktiivisena WhatsApp-ryhmä, jossa pystyi ky-

symään apua sekä keskustelemaan keventävistä aiheista. Opettaja C harjoitteli Google Meet 

-tuntien pitämistä opettajakollegoidensa kanssa vapaa-ajalla. Hän koki, että oli kauhistuttava 

ajatus, jos jokin menisi tunnilla vikaan ja oppilaat vain tuijottaisivat. Kollegoiden kanssa 

harjoittelu toi hänelle mielenrauhan, jolloin itse oppitunnin pitäminen onnistui hyvin. Mui-

den opettajien tuki oli siis erittäin tärkeää. Lonka ja Vaara (2016) vahvistavat, että opettajat 

muodostavat yhteisön, jota voi käyttää hyödyksi. Yksilön kapasiteetti on nimittäin rajallinen, 

eikä opettajien tarvitse osata yksin kaikkea, vaan heillä on mahdollisuus saada tukea ja apua 

toisiltaan. Yhteisö on voimavara. (Lonka & Vaara, 2016, s. 49.)  

 

Vaikka opettaja A ei itse etsinyt vertaistukea, hän kuitenkin toi esille, että koulun muut opet-

tajat mitä luultavammin kuitenkin saivat toisiltaan vertaistukea erilaisissa kokouksissa ja pa-

lavereissa. Opettajat B ja C kertoivat saaneensa vertaistukea myös muilta kuvataideopetta-

jilta Facebookin Kuvista-ryhmästä. Opettaja C kertoi, että vaikka ei itse ole siinä aktiivinen, 

ryhmän seuraamisesta sai iloa. Opettaja B sai lisäksi tukea paikallisesta kuvataideopettajien 

ryhmästä. 

  

6.2 Innostumista uusista haasteista ja muuta positiivista 
 

Tässä alaluvussa esittelemme haastateltavien opettajien kertomia kokemuksia etäopetusjak-

son ajalta, jotka olemme tulkinneet positiivisiksi kokemuksiksi. Opettajat kertoivat esimer-

kiksi kokeneensa innostumista uusista haasteista sekä tyytyväisyyttä työn jatkumisen 
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johdosta. Kommunikaatio ja palautteen anto oli ollut opettajien kokemusten mukaan osittain 

parempaa kuin lähiopetuksessa. Lisäksi oppilaiden keskinäinen viestintä etänä oli yllättänyt 

positiivisesti. Kotona työskentely mahdollisti opettajille vapauden rytmittää työtä haluamal-

laan tavalla ja kodin rauha edesauttoi jaksamista. Myöskin opettajien välinen runsas vertais-

tuki koettiin positiiviseksi.  

 

Opettajat A ja C totesivat, ettei heidän motivaationsa opetusta kohtaan juuri muuttunut etä-

opetuksen aikana verrattuna normaalioloihin. He siis pystyivät pitämään omaa motivaatio-

taan yllä huolimatta etäopetukseen liittyvistä vaikeuksista. Opettaja A kertoi, ettei hänen mo-

tivaationsa laskenut, vaikka ehkä alun innostus hiipui vähitellen, kun taas opettaja C totesi, 

ettei etäopetukseen siirtyminen vaikuttanut hänen motivaatioonsa millään tavalla, vaan hän 

on yhtä motivoitunut opettamaan sekä lähi- että etäopetuksessa. 

 

Kaikki haastateltavat kokivat jonkinlaisia innostumisen kokemuksia, kun korona-ajan etä-

opetus toi eteen uuden oppimista. Uudet haasteet etäopetuksen järjestämisessä sekä se, ettei 

jotain ollut tehnyt koskaan aikaisemmin uransa aikana, motivoi ja innosti opettajia. Esimer-

kiksi opettaja C:tä motivoi Classroom-kurssien rakentaminen, koska se oli hyvin erilaista, 

mitä hänen työnsä on normaalisti. Hänen mukaansa uusiin asioihin törmääminen teki työstä 

mielenkiintoisempaa. Sinokin (2016) mukaan työn riittävä haasteellisuus voi lisätä työmoti-

vaatiota ja jotkut työntekijät kaipaavat ammatillisia haasteita. Salovaara ja Honkonen (2013) 

vahvistavat, että uuden oppiminen lisää opettajien motivaatiota. Opettajan motivaatio voi 

lisääntyä silloin, kun vastaan tulee sellaisia haasteita, joihin hänen taitonsa eivät vielä ole 

riittäviä. (Salovaara & Honkonen, 2013, s. 143.) Hongan ja Ruohotien (1999, s. 18) mukaan 

työntekijä on innostuneempi ja tarttuu helpommin uusiin haasteisiin, kun työn sisältö on mie-

luisaa. Haastateltaville opettajille heidän työnsä on siis todennäköisesti ollut jo ennestään 

hyvin mieluisaa ja etäopetuksen tuomat uudet haasteet ovat alkuun jopa lisänneet heidän työ-

motivaatiotaan. 

 

A: Ensinhän se oli, kun siinä oli sitä uutta ja tämmöstä, niin se tavallaan innosti. 
 
B: – – Ajoittain tuli semmosia hyvin motivaatiota, että hei nyt otan haasteen vastaan, 
tässä on tämmönen uuden oppiminen eessä – – 
 



57 
 

C: – – Se kyllä myös palkitsi just sillä, että tuli törmänneeks sellasiin asioihin, jotka 
teki niistä omista tehtävistä mielenkiintoisempia. Ja kuin niihin ois törmänny jos ois 
vaan jatkanu lähiopetuksessa? 

 

Opettaja A mainitsi myös, että häntä motivoi etäopetuksen aikana tyytyväisyys siihen, että 

on saanut jatkaa töitä, kun niin monen alan ammattilaiset ovat jääneet poikkeusolojen takia 

työttömiksi. Työttömyys lisääntyi huomattavasti koronapandemian alkuvaiheessa, esimer-

kiksi THL:n mukaan työttömien työnhakijoiden määrä kasvoi kevään ja kesän 2020 aikana 

valtavasti (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, 2021). Voi olla, että myös opettaja A:n tutta-

vapiirissä on ollut työttömäksi jääneitä perheellisiä ihmisiä, jolloin tyytyväisyys omaan py-

syvään työpaikkaan on vahvistunut. 

 

A: Mä itte ajattelin sen asian sillain, että pitää olla tyytyväinen, että me opettajat on 
saatu jatkaa töitä. Että kun on paljo semmosia ammatteja ja perheitä, semmosiaki 
perheitä, joissa vaikka molemmat vanhemmat on joutunu työttömiks samantien. 
 

Opettajien A ja B kokemusten mukaan myös oppilaiden motivaatio oli etäopetusjakson ai-

kana hyvin vaihtelevaa. He kertoivat, että osa oppilaista työskenteli kotona paremmin kuin 

koulussa, sillä esimerkiksi kotona sai työskennellä rauhassa, kun taas koulussa kaverit ja 

puhelin veivät kaiken huomion. Vuorisen (2005) mukaan opiskelijoille sopivat erilaiset opis-

kelutyylit. Joku haluaa toimia koko ajan ryhmässä, kun taas toiselle itsenäinen opiskelu sopii 

paremmin. (Vuorinen, 2005. s. 57.) Opettajien kokemusten mukaan osalle oppilaista töiden 

tekeminen itsenäisesti kodin rauhassa on ollut sopivampi tyyli esimerkiksi siksi, että häiriö-

tekijöitä on ollut vähemmän. 

 

A: Nää monet asiat on semmosia kaksjakosia ollu. Eli siellä on ollu niitä, jotka työs-
kentelee kotona paremmin, jotka on tyytyväisiä siitä, että on työrauha ja saa keskit-
tyä, ei mee koulumatkoihin aikaa. 

  
B: Mut sitte taas oli monia näitä, jotka niiku aivan päinvastoin seiskaluokan oppi-
laita, jotka ei pystyny keskittyy, vaikka siellä tunnilla, et kaverit vei aina huomion 
ja puhelimesta sai koko ajan huomautella, nii yhtäkkiä sieltä alkaaki tulla aivan mie-
lettömiä valokuvia. 

  

Opettajat B ja C kokivat, että kommunikaatio oppilaiden kanssa saattoi olla etänä jopa pa-

rempaa kuin lähiopetuksessa. He kertoivat, että kahdenkeskinen kommunikointi opettajan ja 

oppilaan välillä oli tehokkaampaa kuin luokassa tapahtuva kiertely ja kommentointi, sillä 
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oppilaat eivät muiden kuullen ehkä rohkene sanoa kaikkea, mitä haluaisivat. Yhteydenpito 

oppilaisiin olikin yksi opettajien keskeisimmistä onnistumisen ja ilon aiheista etäopetuksen 

aikana (Vuorio ym., 2021, s. 48). 

 

Opettaja C:n mukaan myös vieressä istuvien kavereiden reagointi vaikuttaa siihen, miten 

oppilas kertoo luokassa työstään. Silander ja Koli (2003) toteavatkin, että oppilaiden väliset 

sosiaaliset roolit vaikuttavat usein oppilaan osallistumiseen lähiopetustilanteissa. Verkko-

opetuksessa sosiaalinen vaikutus ei ole yhtä vahvaa, ja lähiopetustilanteissa hiljaisemmat 

oppilaat saattavat osallistua herkemmin verkkokeskusteluun. (Silander & Koli, 2003, s. 111–

112.) Näin on käynyt myös haastateltavien opettajien kokemusten mukaan etäopetusjakson 

aikana: oppilaiden kanssa pystyi keskustelemaan kuvataiteen töistä avoimesti, kun kaverit 

eivät olleet kuulemassa, ja kun keskustelu tapahtui kahden kesken opettajan kanssa verkko-

yhteyden kautta, joko Meetissä tai viestien välityksellä. 

 

C: Pikku-Meeteissä mä koin, että se vuorovaikutus oli loppujen lopuks jopa parem-
paa kuin tääl luokassa. – – Varsinki sille opiskelijalle, niin ihan yhtä tärkeetä kun 
mä sen sanon, on se, et miten ne kaverit siinä ympärillä reagoi. – – Mä yritän nostaa 
esiin jotai hyviä tai huonoja kohtia siitä työstä ja opiskelijalle tulee jotenki semmo-
nen olo, että sen pitää viisastella ehkä sen oman työnsä suhteen. – – Ja nyt sitten 
siinä, ku me oltiin kaksistaan siinä Pikku-Meetissä, niin tavallaan kaikki se tirskunta 
tai sellane, et pitää esittää kavereille, jäi pois. Ja me saatettiin ihan vilpittömästi ja 
avoimesti puhua siit työstä, mitä hän oli tekemässä. 

 

Opettaja B koki, että oppilaat saivat häneltä parempaa ja huolellisempaa palautetta etäope-

tuksen aikana, kuin normaalisti. Hänen mukaansa palaute jokaisen oppilaan yksittäisistä 

töistä oli perusteellista, kun taas lähiopetuksessa ei ole aikaa paneutua kaikkiin yksityiskoh-

tiin. Opettaja C taas kertoi, että hän antoi palautetta myös välivaiheista Meetin kautta, mikä 

helpotti työtä ja muistutti jopa lähiopetusta. Karjalaisen (2001) mukaan kuvataidetunneilla 

ei ole yleensä aikaa järjestää jokaiselle oppilaalle omaa keskustelutilaisuutta, puhumattakaan 

henkilökohtaisesta kirjallisesta palautteesta. Opettajat arvioivat oppilaita hyvin paljon ha-

vainnoimalla heidän työskentelyään tuntien aikana. (Karjalainen, 2001, s. 17–20.) Cantell 

(2010, s. 114, 116) puolestaan toteaa, että oppilaille tulisi silloin tällöin tarjota mahdollisuus 

keskusteluun opettajan kanssa, jotta hän voi pohtia omaa suoriutumistaan ja kehittymistään. 

Etäopetuksessa opettaja B:llä on siis ollut mahdollisuus antaa oppilaille huolellista henkilö-

kohtaista palautetta, kun lähiopetuksessa siihen ei ole ollut aikaa. Opettaja C on puolestaan 

pystynyt etäopetuksessa järjestämään tilanteita, joissa oppilaat ovat kameran välityksellä 
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näyttäneet hänelle työvaiheitaan. Näin hän on pystynyt havainnoimaan oppimista ja anta-

maan palautetta lähes samalla tavalla kuin lähiopetuksessa.   

 

B: – – Varmasti saivat niiku perusteellisempaa, huolellisempaa palautetta ja sem-
mosta niiku spesifioitua yksittäisen oppilaan yksittäiseen työhön liittyvää palautetta, 
mitä normaalisti tuolla ois ehkä nii paljo ehtiny paneutua sitä tutkimaan sommittelua 
ja kaiken maailman tuota. – – Nii, että se hyvä puoli heille siinä, että sai heille hyvin 
palautetta. 

  
C: Et tätä mä pidin niiku hirveen tärkeenä, että mä todellaki sain nähdä niitä niiku 
keskeneräisiä töitä, niitä välivaiheita.  Että missään tapauksessa ei saanu palauttaa 
mulle vaan valmista työtä, vaan mun piti saada nähdä niitä välivaiheita. – – Mutta 
tää oli huomattavasti sujuvampaa ja vähemmän työlästä. Ja enemmänki muistutti 
lähiopetusta, kun puhuttiin työstä siinä Pikku-Meetissä. 
 

Opettaja B myös kertoi, että hänen oppilaansa olivat kirjoitelleet toisilleen kommentteja 

Classroomissa, mikä oli positiivista. Oppilaat olivat esitelleet ylpeästi omia töitään verkko-

alustalla ja olleet otettuja saamistaan kommenteista. Nevgin ja Tirrin (2003) mukaan oppi-

minen on mielekästä, kun siihen kuuluu vuorovaikutusta ja keskustelua. Uutta tietoa raken-

netaan toisten kanssa ajatuksia ja näkemyksiä vaihtamalla ja teknologian välityksellä tapah-

tuva vuorovaikutus voi olla hyvinkin monipuolista. (Nevgi & Tirri, 2003, s. 32–33.)   

 

Karjalaisen (2001, s. 18) mukaan suuri osa kuvataideopettajista käyttää ryhmäarviointia yh-

tenä arvioinnin keinona, sillä oppilaiden näkemykset toistensa töistä voivat vaikuttaa myös 

opettajan näkemyksiin. Vuosien 2015 ja 2019 lukion opetussuunnitelman perusteiden mu-

kaan kuvataiteen arviointiin kuuluu myös vertaisarviointia (Opetushallitus, 2015, s. 215; 

Opetushallitus, 2019, s. 347). Opettaja B:n opetuksessa vertaisarviointi on toteutunut siten, 

että oppilaat ovat kommentoineet toistensa töitä aktiivisesti Classroomissa. Hellströmin ja 

kollegoiden (2015, s. 85) mukaan yhteistyö toimii verkko-opetuksessa, jos ryhmän jäsenet 

ovat tuttuja toisilleen ja tottuneet verkkoviestintään. Opettaja B:n oppilaat kommunikoivat 

keskenään hyvin todennäköisesti siksi, että he ovat sitä ikäluokkaa, että verkossa viestiminen 

on heille tuttua ja normaalia. Oppilaat myös tuntevat toisensa hyvin, koska he ovat samalla 

luokalla. 

 

Opettaja C kertoi, että hänen kokemuksensa mukaan yksi positiivinen etäopetuksen tuoma 

seikka oli oppilaiden muuttunut vastuunkanto aktiivisesta osallistumisesta. Hänen mukaansa 
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jotkut oppilaat kokevat olevansa aktiivisia lähiopetuksessa, kun he vain ovat paikalla tun-

neilla, mutta etäopetukseen siirryttäessä pelkkä läsnäolo ei riittänyt kurssin suorittamiseksi. 

Oma tekeminen piti aikatauluttaa itse ja ottaa vastuu siitä, että tehtävät tulee tehdyksi.  

 
C: Et se semmonen luokan tuoma joku kummallinen semmonen niinkun tuki tai 
semmonen niiku valhe siitä, että kyllähän mä nyt oon niiku aktiivinen, kun mä istun 
tällä, nii se jäi kokonaan pois. Se oli itse asiassa niiku hyvä asia. Vastuu siitä teke-
misestä ja siitä tota kommunikoinnista ja oman vastuun kantaminen tavallaan ko-
rostui myös niiku hyvässä tässä etäopetuksessa. 
 

Vaikka kaikki haastateltavat kokivat, että etäopetuksen aikana työmäärä lisääntyi jonkin ver-

ran, mikä vaikutti jaksamiseen negatiivisesti, oli osalla heistä myös positiivisia kokemuksia, 

sillä työn luonne muuttui. Opettaja B kertoi pitäneensä siitä, että hänellä oli vapaus rytmittää 

työntekoa niin kuin hän itse haluaa. Hän esimerkiksi pystyi lähtemään hyvällä säällä lenkille, 

kun oli jo edellisenä päivänä hoitanut jonkun tehtävän pois alta. Sinokki (2016) esittelee 

Richard Ryanin sisäisen motivaation teorian, jonka mukaan yksi sisäisen motivaation syn-

nyttävistä elementeistä on vapaus päättää asioista itse. Sisäinen motivaatio on onnellisuuden 

lähde, joka vaikuttaa työhyvinvointiin positiivisesti ja vahvistaa motivaatiota. (Sinokki, 

2016.) Vapaus päättää työn rytmityksestä itse etäopetusjakson aikana on siis vahvistanut 

opettaja B:n sisäistä motivaatiota työtä kohtaan. 

 

Opettajien A ja C mukaan kaikkia tehtäviä ei tarvinnut tehdä uudestaan alusta asti etäope-

tukseen siirryttäessä, sillä valmiiksi suunnitellut tehtävät toimivat myös etänä, mikä oli po-

sitiivista. Opettaja C kertoi, että hän jättää yleensäkin opiskelijoille paljon vaihtoehtoja sii-

hen, miten he tehtävän haluavat tehdä, ja tämä lähestymistapa toimi myös hyvin etäopetuk-

sessa. Opiskelijat saivat esimerkiksi usein päättää itse, millä tekniikalla ja materiaaleilla he 

haluavat toteuttaa tehtävän, mikä myös helpotti opiskelijoiden työskentelyä kotona.   

 

Opettajat B ja C kokivat erittäin positiivisena etäopetuksen aikana saamansa vertaistuen sekä 

oman koulunsa opettajilta, että sosiaalisessa mediassa. Molemmat mainitsivat Kuvista-Fa-

cebook-ryhmän olleen iso apu. Opettaja B:llä oli ollut tukena myös oman koulun WhatsApp-

ryhmä, jossa oli asiallisten kysymysten ja vastausten lisäksi käyty myös kevyempiä ja hu-

moristisia keskusteluita. Opettaja C puolestaan kuvaili, että he olivat harjoitelleet Meet-tun-

tien pitämistä etukäteen kollegoidensa kanssa. He olivat harjoitelleet esimerkiksi iltaisin 

mikrofonien toimintaa sekä materiaalien jakamista Meet-kokouksen aikana. Opettaja A taas 
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ei kokenut tarvitsevansa ollenkaan vertaistukea, sillä hän ei halunnut olla työpäivän jälkeen 

enää kollegoihinsa yhteydessä. Hän kuitenkin arveli, että hänen koulunsa opettajat ovat saa-

neet tarvittaessa toisiltaan vertaistukea. Warinowskin ja kollegoiden (2021) mukaan opetta-

jayhteisön jäsenet ovat olleet tärkeä tuki toisilleen, eivätkä opettajat ole joutuneet jäämään 

haasteiden kanssa yksin. Tiedon ja materiaalien jakaminen on ollut isossa osassa etäopetuk-

sen aikana. (Warinowski ym., 2021, s. 75.) Opetushallituksen raportti vahvistaa, että opetta-

jat olivat suurimmaksi osin hyvin tyytyväisiä saamaansa vertaistukeen kollegoiltaan (Vuorio 

ym. 2021, s. 68–69). 

 

B: Joo no hyvin paljon sainki [vertaistukea]. Tuon oon jo moneen kertaankin sanonu 
sen Kuvista-ryhmän, mistä oli iloa ja tais meillä olla ihan paikallisenki kuvataide-
opettajien ryhmissä. Ja toki siis koulun tämmönen oma WhatsAppi-ryhmä oli hyvin 
aktiivisena et sielä kans kyllä. Ja oikeestaan sellasta mukavaa kevennystä, huumo-
ria, mitä kaikkea mitä kaipaski sinne. Ja toki sai asiallista, vastauksia ja apua, kun 
kyseli vaan sieltä. Ja kaikki siis saiki tosiaan sitä. 

C: Joo, siis muilta kuvataideopettajilta, niin just se Facebook-ryhmä. Se oli kiva ja 
hyvä. Mä en oo siellä kovinkaan aktiivinen, mä en jotenkaan kysy tai itse jaa sinne, 
mut ihan hirveen kiitollinen olen niiltä, jotka on vilkkaampia ja siellä jakaa. Et se 
oli niinku kollegiaalinen tuki kuvisopettajilta. Ja sit täällä koulussa, niin joo sain. – 
– Mutta että kyllä mä sanosin et ihanasti just niinku Meet-tuntien pitäminen, niin 
kyllähän mäki sain harjotella, niin että sanoin muutamalle omalle talon kollegalle, 
et mä kutsun teidät nyt tähän mun kurssilleni, että harjotellaan illalla jooko. Niin 
että mä opin sen, että jos mulla on toi mikrofoni päällä, ja jos mä nyt jaan tän nii 
mitä mä nyt painankaan täältä, et näätteks te nyt varmasti ja sujuuks tää nyt. 

  

Muita etäopetusjakson aikana koettuja positiivisia kokemuksia, joista opettajat puhuivat, oli-

vat muun muassa se, että sai keskittyä ainoastaan siihen omaan työhön, kun ei tarvinnut olla 

koulussa hoitamassa muita asioita. Opettaja B kertoi, että kotona työskennellessä oli hiljai-

sempaa, mikä auttoi jaksamaan paremmin, sillä koulun kova metelitaso kuormittaa häntä 

paljon. Myöskin ryhmänhallinta ja tuntien kinkkiset tilanteet, kuten kiusaaminen jäivät pois 

ja sai keskittyä kerralla vain yhteen asiaan. Yrttiahon ja Posion (2021) mukaan opettajan 

työn fyysisiä vaativuustekijöitä ovat pirstaleiset ja kiireiset päivät, kova melu, vähäiset tauot 

sekä huono sisäilma. Huoli oppilaista ja vuorovaikutustilanteissa kohdatut monet tunteet taas 

vievät psyykkisiä voimavaroja. (Yrttiaho & Posio, 2021, s. 28.) Kotona työskennellessä 

nämä tekijät ovat jääneet pois, mikä on vaikuttanut opettaja B:n jaksamiseen positiivisesti. 

Opettaja A koki positiiviseksi myös sen, ettei työmatkoihin ja valmistautumiseen mene niin 

paljon aikaa.  
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Opettaja C kertoi huomanneensa etäopetusjakson aikana, että kun vaan tekee työtänsä roh-

keasti, niin kaikesta selviää. Hän oli luullut, että oppilaiden motivoiminen etäopiskeluun 

olisi ollut haastavaa, mutta ilokseen hän olikin huomannut, että tehtävien tekeminen sujui 

hyvin. Jotkut oppilaat olivat jopa jatkaneet töiden tekemistä kotona illalla, kun se oli lähtenyt 

sujumaan niin hyvin. 

  

6.3 Negatiivista pitkät työpäivät ja kasvottomat oppilaat 
 

Tässä alaluvussa esittelemme, millaisia negatiivisia kokemuksia opettajilla oli kuvataiteen 

etäopetuksesta. Opettajat kokivat negatiivisina etäopetuksen asioina muun muassa työmää-

rän lisääntymisen, vähäisen kommunikaation oppilaiden kanssa, teknologian haltuunoton ja 

palautteenananon työläyden. Opettajien pohtiessa esimerkiksi omaa ja oppilaiden motivaa-

tiota sekä omaa jaksamistaan etäopetuksessa, esiin nousi useita kokemuksia siitä, että tunte-

mukset olivat vaihdelleet positiivisista negatiivisiin ajan kuluessa ja eri tilanteiden myötä. 

Opettajat kuvailivat motivaationsa vaihdelleen alkuinnostuksen jälkeen huonompaan suun-

taan, tai päin vastoin alun kauhun jälkeen innostavampaan suuntaan. 

 

Opettajat B ja C kokivat etäopetuksen alussa pientä hätää. Opettaja B pohti, miten ihmeessä 

koko etäopetus onnistuu, mutta lopulta rauhoituttuaan huomasi, että asiasta selvitään ja 

kaikki ovat tässä samassa tilanteessa. Hän sai motivaatiota ja päätti, että kyseessä on haaste, 

jonka hän ottaa vastaan eli kokee, että kyseessä on mahdollisuus oppia uutta. Opettaja C koki 

myös, että tunteet kääntyivät loppua kohden jopa innostukseen. Opettaja A puolestaan oli 

etäopetuksen alussa innostunut, kun eteen tuli uusia asioita. Lopulta hän huomasi, että kun 

opettaa koko päivän istuen kuulokkeet päässä koneen ääressä, opetus onkin paljon normaalia 

raskaampaa. Kokemus samasta tilanteesta, eli etäopetuksen alkamisesta, on ollut siis päin-

vastainen eri opettajien kesken. 

 

A: Et tunninkin aikana on enemmän vapautta täällä luokassa, kun se, että siinä 
kotona työpöydän ääressä koneen kanssa. Sanotaanko että se tuntu paljo raskaam-
malta. 
 
B: – – Ihan alussa oli, että ei apua, miten tää niiku hoituu tää homma ja mitä me 
tehhää. – – 
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C: Mutta tota ne muut tunteet sitten tavallaan, oikeestaan siitä kauhunsekaisesta 
alusta, niin sitte myöski semmoseen jonkin sorttiseen innostumiseenki välillä. 
 

Yksi opettajien motivaatiota laskevista asioista oli siis etäopetuksen aikana muun muassa se, 

että kotoa käsin kuulokkeet päässä opettaminen tuntui raskaalta ja työllistävältä. Opettajat A 

ja B kuvailivat, kuinka väsyttävää oli se, ettei tietokoneen äärestä päässyt mihinkään tuntien 

aikana. Opettaja A:sta jopa kaikkein haastavin asia koko etäopetuksessa oli pitkät päivät 

kuulokkeet päässä. Hänen mukaansa luokkatilassa opettaessa oleminen on vapaampaa, kun 

voi esimerkiksi kesken tunnin poistua tarvittaessa hetkeksi luokasta tai syödä välipalan. Ruo-

homäen (2020) mukaan etätyöskentelyn selkeä haaste on se, että kotia ei ole suunniteltu 

työntekoa varten. Työpaikkaan verrattuna kodin työskentelytilat ja työergonomia voivat olla 

huomattavasti huonompia. Koska työskentely myös rajoittuu työntekijän asuntoon, voidaan 

se kokea rajoittavana, ja työntekijä voi lisäksi kokea eristyneisyyttä työyhteisöstä. (Ruoho-

mäki, 2020, s. 24.) 

 

B: – – Ei päässy siitä koneelta mihinkää, että plääh, aivan hirveän työllistävä, työl-
listävää hommaa.  
 

Opettaja B toi esille, että etäopetuksen aikana oli paljon teknisiä ongelmia. Tätä selittää muun 

muassa se, että etäopetukseen valmistautuminen oli nopeaa, aiheeseen ei päässyt syventy-

mään ja myös laitteisto aiheuttaa omat haasteensa. Opettajat olivat yksi ammattikunnista, 

joka ei ollut tehnyt etätöitä ennen koronapandemiaa (Ruohomäki, 2020, s. 22). Verkko-ope-

tuksessa voi myös aina ilmetä teknisiä ongelmia (Nevgi & Tirri, 2003, s. 38).  Koska koke-

musta ei ollut ja laitteisto oli täysin uutta, siirtymä velvoitti opettajia kohtaamaan haasteita 

ja ryhtymään uusien asioiden pikaiseen opetteluun. 

 

Kaikki opettajat kertoivat, että työmäärä oli lisääntynyt etäopetusjakson aikana huomatta-

vasti. Verkko-opetukseen siirryttäessä opettajien onkin usein vaikeuksia arvioida sen työ-

määrää ja siihen kuluvaa aikaa (Raevaara, 2006, s. 90–91). Työmäärän lisääntyminen vai-

kutti myös opettajien jaksamiseen negatiivisesti. Opettaja A kuvaili työtä normaalia ras-

kaammaksi ja rankemmaksi. Hän tunsi olonsa työpäivien jälkeen väsyneeksi. Myös opettaja 

C kuvaili työnsä olleen suuren työmäärän vuoksi äärimmäisen raskasta ja kuormittavaa.  Hä-

nen mukaansa työmäärä kasvoi puolet suuremmaksi kuin normaalisti ja työpäivät venyivät 

hyvin pitkiksi. Opettajien työ muuttuikin kuormittavammaksi etäopetuksesta johtuen, koska 
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se muun muassa lisäsi työhön käytettävää aikaa ja työmäärää esimerkiksi oppituntien ulko-

puolisen viestinnän lisääntymisen takia (Vuorio ym., 2021, s. 71). 

 

Myös opettaja B koki, että työmäärä lisääntyi ajallisesti ja työt jatkuivat myös illalla, koska 

irtaantumista työpaikasta ei tapahtunut. Hän palasi työpäivän jälkeen työpisteelleen eli tieto-

koneen ääreen, joten ajatukset pysyivät tiukemmin töissä kuin normaalisti. Ruohomäki 

(2020) vahvistaa, että etätyön haasteena on työn ja vapaa-ajan sekoittuminen, ja työpäivät 

voivat venyä normaalia pidemmiksi. Kun raja työpaikan ja kodin välillä hämärtyy, se voi-

daan kokea stressaavaksi ja henkisesti kuormittavaksi. (Ruohomäki, 2020, s. 24.) Jokaisen 

pitäisi pystyä rentoutumaan työpäivän jälkeen, sillä joutenolo kartuttaa energiavarastoamme 

(Sinokki, 2016). 

 

B: Joo, kyllä kyllä se [työmäärä] varmasti lisäänty niiku ajallisesti. – – Mut sitte 
hyvin helposti se sitten niiku illalla, et mul oli koko ajan se työpiste siinä niiku 
olohuoneen pöydällä kaikki ne auki ja saatto sitte joka välissä aina käydä naputtaa, 
et mä nyt vastaan tähän nopsaa ja mähä tuon puolikkaan ryhmän nyt tässä äkkiä 
kommentoin, että saisin huomiselta pois. 
 
C: Sillon aluks, sillon viime keväänä se [työmäärä] lisäänty ihan, miten mä nyt 
sanosin, siis varmaan yli puolella. Se viime kevät oli siis ihan valehtelematta sel-
lasta, että se alko se tunti tai työ sillon 8.20 tai 9.45 ja sitten oli se koko päivä. – – 
Et kyllä se viime kevät oli siis ihan sellasta, et siellä voi laskea ne tunnit, jotka ei 
tehnyt työtä. Mutta siihenki mä sanosin, et se oli siis äärimmäisen raskasta ja kuor-
mittavaa.  
 

Opettaja B koki, että etätyöskentelyssä omassa kodissa oli työtä haittaavia häiriötekijöitä. 

Hänellä oli haasteita perhe-elämän ja työn yhdistämisessä etäopetusjakson aikana, sillä hä-

nellä on pieni lapsi. Välillä tämä tasapainoilu oli hänen mukaansa kaoottista ja jopa mahdo-

tonta. Etätyöskentely helpottui hänen mukaansa, kun hän sai lopulta lapselleen hoitopaikan. 

Ruohomäki (2020) toteaa, että normaalisti etätyöhön on liitetty ajatus omasta työrauhasta ja 

paremmasta keskittymisestä, mutta koronakriisin aiheuttama etätyöpakko on voinut muuttaa 

kodin etätyöpisteen monitoimitilaksi. Perheenjäsenet voivat haitata etätyöskentelyä tai jopa 

olla este sille. (Ruohomäki, 2020, s. 24, 26.) 

 

B: No kyllä mä sanosin, et [haastavinta oli] se niiku se pikkulapsen – – ja työn yhis-
täminen niiku se, että yrittää tehä yhtä aikaa niitä. Et kyllähän se on aivan mahoton 
yhtälö tuon ikäsen lapsen kans. 
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Etäopetus myös vaikutti opettajien kokemusten mukaan negatiivisesti joidenkin oppilaiden 

töihin ja tuntityöskelyyn. Opettaja B toi esille, että jotkut oppilaat eivät suhtautuneet etäope-

tuksen välttämättä samalla vakavuudella kuin lähiopetukseen. Etäopetuksen alussa osalle 

oppilaista tuli paljon poissaoloja, joita he selittelivät. Opettaja kuitenkin suhtautui tähän ym-

märryksellä sekä ohjauksella ja varmisti myös, että kaikilla oli tietokoneet, joita sai myös 

tarvittaessa koululta lainaan. Vaikka Suomessa noin 95%:lla oppilaista on mahdollisuus 

päästä käsiksi tietokoneeseen kotona, kaikille tämä ei ole mahdollista (Reimers & 

Schleicher, 2020, s. 20). Etäopetuksessa jouduttiin siis huomioimaan se vähemmistö, joka 

tarvitsi tietokoneen koulun kautta käyttöönsä. On myös mahdollista, että kotona etäopetuk-

sessa tai -töissä oli samanaikaisesti useampi henkilö, joten kaikille ei välttämättä riittänyt 

tietokonetta käyttöön. 

 

Opettaja C pohti, että jotkut oppilaista olisivat teettäneet omia tehtäviään muilla, eli he eivät 

siis itse tehneet töitään. Syyttelyyn opettaja ei kuitenkaan lähtenyt, eikä asiaa voinut myös-

kään varmistaa. Kun opettaja ei päässyt valvomaan työskentelyä, oli oppilailla ainakin mah-

dollisuus käyttää tätä asiaa hyödyksi. 

 

B: Ja oppilaatki oli vähän et no niin, tässä niiku lomalle. Lomalle tyyliin lähetään, 
että pikku huilitauko. 
 
C: Mut sitten se, että on tietysti ihan tosiasia myös, että varmasti oli opiskelijoita, 
jotka ei montaa varmaankaan, uskaltaisin sanoa, mut varmasti oli opiskelijoita, jotka 
teetti tehtäviä jollain toisella. Sitä ei voinut niiku tsekata kuitenkaan. 

 

Vaikka kommunikaatio opettajan ja oppilaiden välillä oli välillä erittäin positiivista, opetta-

jat A ja B löysivät kohtaamisesta myös negatiivisia puolia. Opettaja A koki, että sosiaaliset 

kontaktit oppilaiden kanssa jäivät etäopetuksessa vähäisiksi. Opettaja A ei edellyttänyt, että 

oppilaiden tulisi työskennellä tietokoneen ääressä, vaan hän ja hänen valvonnassaan olleet 

harjoittelijat päivystivät Google Meetissä, jos joku tulisi kysymään apua tai neuvontaa. Koh-

taaminen oli silloin hyvin pitkälti oppilaiden oman aktiivisuuden ja uskaltamisen varassa. 

Opettaja A totesi, että etäopetuksessa jäi kokonaan pois ne tilanteet, kun lähiopetuksessa 

luokassa voi kiertää ja silloin itse opettajana näkee, missä oppilas tarvitsee ohjeita. Hän huo-

masi, että jotkut oppilaat olivat tarpeeksi rohkeita ja halusivatkin kysyä apua, mutta oli myös 

paljon niitä, joille avun kysyminen Meetin kautta oli paljon suurempi kynnys. Raevaara 
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(2006) vahvistaa, että etäopiskelu edellyttää opiskelijalta huomattavasti enemmän omaa ak-

tiivisuutta kuin lähiopetus. Esimerkiksi jos tarvitsee apua, sen pyytäminen tulee tapahtua 

oman toiminnan kautta. (Raevaara, 2006, s. 93.) 

 

A: Että se jäi aika paljon opiskelijoiden omaan semmoseen aktiivisuuteen ja us-
kallukseenkii jopa se neuvojen kysyminen. Että kun luokassahan sä pystyt kierte-
lee siellä ja näät, että tossa nyt menee joku asia väärin tai tossa voi antaa semmosen 
ja semmosen ohjeen, niin se jäi tavallaan kokonaan pois. Että sitten semmoset 
opiskelijat, jotka halus tai oli tarpeeks rohkeita, niin ne tuli kysymään. Mutta kyllä 
se oli opiskelijoillekin ollu paljo suurempi kynnys kysyä sitä apua siellä Meetin 
kautta. 
 

Opettaja A kertoi, että monelle opettajalle hänen lisäkseen oli shokki, kun he eivät yhtäkkiä 

enää nähneetkään oppilaita. Moni oppilas sanoi etäopetuksen tunnilla, että tietokoneessa ei 

ole kameraa tai mikrofoni ei toimi, eli kommunikoi siis pelkästään kirjoittamalla chattiin. 

Myös opettaja B jakoi samoja kokemuksia. Oppilaat eivät avanneet mikrofonia tai kameraa 

ja vain kirjoittivat chattiin ja sitäkin vain vähän. Oppilaiden esittämät kysymykset myös liit-

tyivät pitkälti välttämättömiin asioihin, kuten minne tehtävät pitäisi palauttaa. Opettaja B 

totesi, että kommunikaatio oli hyvin yksipuolista, eikä hän ollut edes varma, ovatko kaikki 

aina kuulolla. Huomattavaa oli, kun lähiopetuksessa ollut puhelias ja äänekäs ryhmä ei etä-

opetuksessa uskaltanut sanoa mitään. Gherheș ja kollegat (2021) toteavatkin, että etäopetuk-

sessa suurin osa opiskelijoista ei halua käyttää web-kameraa, koska se koetaan hyvin henki-

lökohtaiseksi. Tämä voi herättää esimerkiksi ahdistuksen tai pelon tunteita. Kamerayhteys 

voisi kuitenkin auttaa luomaan paremman tunnelman oppitunnille. (Gherheș, ym., 2021, s. 

1–8.) On totta, että lähiopetuksessa oppilaiden huomio kiinnittyy opettajaan, kun taas etä-

opetuksessa, jos kamerat ovat päällä, on huomattavasti helpompi tarkastella myös kanssaop-

pijoita. Ihmiset valitsevat herkästi tällöin mieluummin kasvottomuuden. 

  

B: Eli paljonhan se oli sitä, et mä siellä yksin puhelin ja mielessäni pähkäilin et 
mahtaakohan siellä niiku olla kaikki linjoilla ja kuulolla. – – Että oppilaathan ei 
avannu mikrofonia, ei avannu kameraa. Että heille se oli tosi vaikeaa, että ne chat-
taili jos jotaki kysyvät niin sitten tota viesteinä. Sitten mä siellä yksin puhelin, että 
olihan se aluksi tosi outoa.  
 

Opettajilla oli eri ajatuksia ja käytänteitä, mitä tuli oppilaiden keskeiseen kommunikaatioon. 

Opettaja A toteutti yhden kurssin oppilailla ryhmätyön. Oppilaat jakautuivat Pikku-Meet-
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tiloihin, joissa he keskustelivat toistensa kanssa. Joissain tiloissa oli hyvää keskustelua, kun 

taas kaikki oppilaat eivät menneetkään näihin tiloihin keskustelemaan. Etänä tehtävät ryh-

mätyöt eivät siis aina onnistuneet toivotulla tavalla, vaikka osa oppilaista olikin aktiivisia 

ryhmätyöskentelyssä. Opettajat B ja C eivät toteuttaneet ryhmätöitä. 

  

Opettaja B oli pohtinut etäopetuksen aikana, että haluaisi teettää oppilailla ryhmätöitä, joita 

voisi palauttaa Classroomiin, minkä jälkeen oppilaat pääsisivät katsomaan toistensa töitä. 

Opettaja kuitenkin luopui ajatuksesta, koska ei saanut Classroomia toimimaan toivomallaan 

tavalla, jotta oppilaat voisivat nähdä muiden palautuksia. On siis mahdollista, että Classroo-

milla on oppimisympäristönä vielä kasvun varaa. Koska opettaja B ja oppilaat olivat juuri 

opetelleet käyttämään uutta alustaa, opettaja ei halunnut ottaa käyttöön enää toista vierasta 

alustaa. Hänellä on siis ollut jokin syy, miksi hän on kokenut, että uuden alustan käyttöön 

ottaminen ei ole hänen mielestään hyvä ajatus ja miksi hän ei ole lähtenyt etsimään vaihto-

ehtoista tapaa toteuttaa ryhmätöitä haluamallaan tavalla. On totta, että uusien teknologisten 

apuvälineiden käytön opettelu vie aikaa ja niiden käyttö voi aiheuttaa opettajissa epävar-

muutta (Multisilta ym., 2014, s. 287–288). 

  

Opettaja C totesi, että isossa Meet-tilassa oppilaiden välillä ei ollut minkäänlaista kommuni-

kaatiota tai vuorovaikutusta. Hän toisaalta myös kertoi, että ei juuri lähiopetuksessakaan teetä 

ryhmätehtäviä, mutta toki tunneilla tehdään töitä yhdessä. Laitinen (2006) toteaa, että kuvan 

tekeminen kuvataiteen oppitunnilla on aina sosiaalista toimintaa. Kuvan tekemisellä voi tun-

tea olevansa osa ryhmää ja sen avulla voi kommunikoida sekä luoda yhteisymmärrystä. Yh-

teiset taiteelliset kokemukset vaikuttavat ryhmähengen syntyyn. (Laitinen, 2006, s. 38.) Etä-

opetuksessa ei siis syntynyt oppilaiden välillä sitä keskustelua, mitä tapahtuu luonnollisesti 

luokkatilassa vaikka vierustovereiden kesken. Myös opettaja A toi esille, että oppilaille on 

varmasti raskasta, kun ei ole kaveria vieressä, mikä voi tehdä oman mielipiteen kertomisesta 

vaikeampaa. 

  

B: Et sitte ois pitäny vielä joku yks uus alusta ottaa, ku just opittu se. Ja sitte mä 
pidättäydyin siitä, et okei jokainen tekee itsenäisesti ite näitä hommia ja palauttavat 
niitä. 
 
C: Eli ei siinä isossa Meetissä sillon, siinä ei kyllä ollu oikeastaan minkäälaista kes-
kustelua eikä minkäänlaista vuorovaikutusta.  
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Opettajat A ja B toivat esille, että palautteen antaminen oli hyvin työlästä. Opettaja B halusi 

kommentoida jokaisen oppilaan työtä jollain tavalla, mutta lopulta se vei hyvin kauan aikaa 

ja työpäivät venyivät pitkiksi. Palautteen kirjoittamiseen meni hänen mukaansa huomatta-

vasti enemmän aikaa kuin lähiopetuksessa. Luokassa kierrellessä pystyy ohimennen sano-

maan oppilaalle jotain hänen työstään. Opetushallituksen raportin mukaan etäopetuksessa 

yksi opettajien aikaa vievistä ja jaksamista kuormittavista tekijöistä oli henkilökohtainen pa-

lautteen anto oppilaille (Vuorio ym., 2021, s. 59). Raevaara (2006, s. 91) vahvistaa, että 

verkko-opetuksessa arvioinnissa on valtava työmäärä, mikä myös tarkoittaa sen kestävän 

ajallisesti kauan.  

  

Opettaja B olisi halunnut, että oppilaat olisivat harjoitelleet vertaispalautteen antamista toi-

silleen. Koska opettaja ei kuitenkaan löytänyt tähän sopivaa toimintoa Classroomista, tämä 

idea jäi häneltä toteuttamatta. Myös opettaja A koki, että palautteen antamiseen meni paljon 

aikaa. Lisäksi aikaa kului palautekeskusteluihin, joita hän kävi oppilaiden kanssa, koska op-

pilaita oli monta, joskus jopa 30 henkilöä, yhdellä kurssilla. Luostarinen (2019) pohtii, että 

palautekeskusteluiden järjestäminen on aineenopettajille haastavaa mutta tärkeää. Aineen-

opettajilla voi olla satoja opetettavia oppilaita tai opiskelijoita, mikä tarkoittaa suurta ajallista 

panostusta opettajalta. Kuitenkin pienikin pysähtyminen oppilaan tai opiskelijan asioiden ää-

reen on tärkeää vuorovaikutukselle. (Luostarinen, 2019, s. 254, 256–257.) 

  

B: Mutta sehä vei iha tuhottoman kauan aikaa. Et se oli siinä mikä oli kuormittavin 
osuus koko etäaikana. Jotenki se ajankäytön hallitseminen. Meni iltamyöhään, kun 
niitä naputteli ja vastas oppilaalle.  

 

Opettajat eivät kokeneet olevansa yksin negatiivisten kokemustensa kanssa. Opettajat A ja C 

tiedostivat, että myös heidän kollegoillaan toisissa kouluissa oli hankaluuksia. Esimerkiksi 

opettaja A kertoi monen opettajan kertoneen hänelle, että etäopetus on hyvin raskasta ja suo-

rastaan hirveää. Opettaja C totesi, että hänen kollegoillaan yläkoulun puolella ei ollut samoja 

mahdollisuuksia esimerkiksi antaa oppilaille kotiin tarvittavia välineitä. Kuvataiteen etäope-

tuksessa on siis saattanut olla eroja puhtaasti koulujen resursseista, kuten esimerkiksi budje-

tista riippuen. Materiaalien runsaus ja monimuotoisuus nimittäin vaihtelee koulukohtaisesti. 
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6.4 Luovuudesta hyötyä tulevaisuuteen ja muita oppimiskokemuksia 
  

Tässä alaluvussa erittelemme haastateltujen opettajien oppimisen kokemuksia etäopetusjak-

son aikana. Oppimisen kokemusten lisäksi opettajien kertomuksista oli poimittavissa poh-

dintaa siitä, miten opittuja asioita voisi hyödyntää tulevaisuudessa kuvataiteen opetuksessa. 

Teknisten välineiden ja verkkoympäristöjen lisäksi opettajat oppivat myös esimerkiksi luo-

vuutta tehtävien suunnitteluun, ajankäytön priorisointia sekä luottamusta omaa osaamista 

kohtaan. 

 

Kun opettajat puhuivat oppimisen kokemuksistaan etäopetuksen aikana, tekniset välineet 

mainittiin useampaan kertaan. Opettaja A kertoi, että sovellukset ja tekniset välineet tulivat 

hänelle tutummaksi. Opettaja B taas kertoi, että hän oppi etäopetusjakson aikana paljon uusia 

hyviä käytäntöjä sähköisten ympäristöjen kautta. Hänen mukaansa sähköisyys mahdollistaa 

sen, ettei paperia tarvitse enää käyttää niin paljoa materiaalina, vaan sen sijaan esimerkiksi 

Googlen sovellukset Forms, Classroom ja Drive toimivat hyvin töiden palautuksiin ja eri-

laisten kansioiden tekemiseen. Myös opettaja C piti kovasti Classroomin käytöstä. Vaikka 

teknisten välineiden ja verkkoympäristöjen käyttö opetuksessa ei ole Suomessa mitenkään 

uusi asia, esimerkiksi Norrena (2015) toteaa, että olemme teknologian hyödyntämisessä pu-

donneet kauas kärkimaiden tasosta. Koulujen välillä on suuria eroja siinä, millaisia laitteis-

toja on käytössä. Laatueroja on myös opettajien tieto- ja viestintäteknologian hyödyntämi-

sessä. (Norrena, 2015, s. 47–48, 234–235.) Opettajien mainitsemat Googlen sovellukset ja 

muut tekniset välineet eivät ilmeisesti ole olleet aiemmin heillä kovin aktiivisesti käytössä, 

ja etäopetusjakson myötä he joutuivat pakon edessä opettelemaan niiden käyttöä. Etenkin 

opettajien B ja C kertomuksista voi myös päätellä, että he aikovat hyödyntää oppimiaan asi-

oita myös tulevaisuudessa esimerkiksi käyttäen Googlen sovelluksia kuvataiteen töiden pa-

lautukseen.  

 

Opettaja B oli huomannut etäopetusjakson aikana, että verkkoympäristöissä chat-viestien 

kirjoittaminen voi olla oppilaille luontevampi tapa ilmaista ajatuksiaan kuin ääneen puhu-

minen. Hänen mukaansa luokassa tilanteet voivat olla esimerkiksi niin kiireisiä, että oppi-

laita voi joutua suostuttelemaan puhumaan. Opettaja B pohti, voisiko chat-viestittelyä hyö-

dyntää enemmänkin kuvataiteessa, koska se tuntui olevan oppilaille helpompi tapa sanallis-

taa asioita. Nevgin ja Tirrin (2003) mukaan keskustelualueet eli chatit luovat mahdollisuuk-

sia vuorovaikutteiseen opetukseen ja oppimisen reflektointiin. Keskusteluun osallistujat 
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saavat käyttää aikaa pohtimiseen ennen oman viestin lähettämistä, minkä on tutkitusti to-

dettu edistävän reflektiivistä ajattelua ja oppimista. (Nevgi & Tirri, 2003, s. 21, 23–24.) Vuo-

den 2014 opetussuunnitelman perusteissa sanotaan, että tieto- ja viestintäteknologia tarjoaa 

välineitä tehdä omia ajatuksia näkyväksi, jolloin se kehittää ajattelun ja oppimisen taitoja. 

Tvt:n käyttö vuorovaikutuksessa ja verkostoitumisessa tarjoaa mahdollisuuden löytää itselle 

sopivia työskentelytapoja. (Opetushallitus, 2014, s. 23.) Koska chat-viesittely on ollut luon-

nollista ja mielekästä oppilaille, sitä voisi hyvin hyödyntää kuvataiteessa esimerkiksi ver-

taispalautteen antamisessa. 

 

B: Ja sitte huomaamaa kans tuo, että ehkä tuo chattaily, kirjottaminen, vois olla 
helpompi oppilaille. Oon välillä sitä miettiny, miten vois hyödyntää enem-
mänki, ku ne niin kivasti siellä sitte vastaili ja jotenki. Et ei ne välttämättä pysty 
sanallisesti niin paljon sanomaan tuolla, että saa vähän nyhtää. Tai jotenki tun-
tuu, että ei ehi sitte olla nii paljo aikaa, että istahtaa siihen oppilaan vieree ja 
hei kerro ihan rauhassa ja ei oo mikään kiire ja kukaan ei siellä huua jo opettajaa 
toisessa päässä luokkaa, että tarvii apua tai muuta. Että en tiiä, mite sitä sais 
siinä. Sitä ei oo nii oppinu miten sen sais. Jäi pohdituttamaan. Se kirjottaminen, 
chattaily on niille niin paljon luontevampaa ko se sanallistaminen muuten.  

 

Opettaja B kertoi oppineensa etäopetuksen aikana luovuutta. Hänen mukaansa lähiopetuk-

sessa materiaalit määrittävät paljon tehtävien suunnittelua. Esimerkiksi koululta valmiiksi 

löytyvät materiaalit sekä sellaiset materiaalit, joita ei ole vielä tullut testattua, vaikuttavat 

opettaja B:n mukaan hyvin vahvasti opetuksen suunnitteluun. Opetukseen tuli uusia näkö-

kulmia, kun etäopetukseen siirtyminen rajoitti materiaalien käyttöä. Tehtäviä voi keksiä hy-

vinkin monipuolisesti kiinnittämättä huomiota materiaaleihin, ja tällöin tehtäviä tulee lähes-

tyttyä enemmän sisältöjen kautta.  

 

B: Ja toki siis semmosta iha luovuutta, et kui monipuolisesti tätä voi ilman sitä 
niiku kiinnittämistä sitä huomiota siihen materiaaliin vaan, että mitä kaikkia 
materiaaleja meillä tuolla kuitenki on. Koulussa meillä hyvin paljon lähtee se 
materiaali, no mitä meillä on nyt paljon ja just loppukeväästäki. Toki siinä 
OPS:i määrittää paljon, mut sitte paljon määrittää kans, et mitä kaikkea meillä 
täällä nyt onkaan käytettävissä ja mitä ei olla vielä päästy testaamaan. Niin sit-
ten tuossa varmasti semmosta erilaista kulmaa siihen. Irti siitä materiaalista ja 
enemmän niihin niiku muihin sisältöihin.  

 

Opettaja B kertoi antaneensa oppilaille todella huolellista kirjallista palautetta etäopetuksen 

aikana, mikä oli käynyt myös työlääksi. Ajan kuluessa hän oli kuitenkin oppinut 
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aikatauluttamaan työskentelyään enemmän ja tajunnut sen, että välillä pitää myös vähän hil-

jentää tahtia, ettei työmäärä kasva liian suureksi. Sinokin (2016) mukaan ajankäytön hallinta 

ja priorisoinnin taito ovat tärkeitä työmotivaation säilymisen kannalta. Motivoitunut työnte-

kijä on halukas käyttämään fyysisiä ja henkisiä voimavarojaan saavuttaakseen tavoitteensa 

työssä, mutta liika perfektionismi voi haitata priorisointia. (Sinokki, 2016.) Etäopetus siis 

opetti opettaja B:lle oman työn rytmittämisen uudella tavalla, sekä sen, miten paljon työhön 

kannattaa panostaa ja käyttää omaa aikaa, kun työn luonne on täysin muuttunut. Opettaja B 

on ollut selvästi motivoitunut antamaan oppilailleen huolellista palautetta, mutta ajan kulu-

essa hän kuitenkin oppi priorisoimaan ajankäyttöään siten, ettei palautteen kirjoittaminen 

käy liian työlääksi.  

 

Opettaja A kertoi, että aluksi yksin ruudulle puhuminen tuntui tyhmältä, kun ei näe oppilaita 

eikä tiedä, kuunteleeko kukaan. Hän pohti oppineensa kokemuksesta ainakin sen, ettei itse-

ään kannata ottaa aina niin vakavasti esimerkiksi teknisten ongelmien edessä. Opettaja A:n 

mukaan olisikin ollut mielenkiintoista sanoa mikrofoniin välillä jotain typerää testatakseen, 

kuunteleeko kukaan. Opettajat B ja C olivat oppineet myös luottamaan etäopetusjakson ai-

kana siihen, että kaikesta selviää. Opettaja B:n mukaan joustava asenne alun kaaoksen jäl-

keen sekä se, että ottaa etäopetusjakson oppimisen kokemuksena, lisäsi luottamusta omaa 

työtä kohtaan.  

 
B: Ja ihan varmasti kaikkea tämmöstä joustavuutta, siitä, että asiasta selviytyy, 
vaikka ne aluksi oliskin vähän kaoottisia eikä tiiä mitä tulee. Et semmosta luotta-
mista siihen, et kyllä se opettaa myös paljon, et näistä kaikista selvitää.  
 
C: No ehkä se opetti juuri sen, että kyl sitä sitten kuitenki kaikenlaisesta selviää.  

 

Jokainen haastattelemamme kuvataideopettaja toi esille omaa kiinnostusta ja motivaatiotaan 

ammattiaan kohtaan. Salovaara ja Honkonen (2013, s. 142) toteavatkin, että opettajan työssä 

on oltava motivaatiota, jotta opettaja kykenee panostamaan työhönsä ja kokemaan työnsä 

merkittäväksi. Sinokin (2016) mukaan kiire ja ajoittainen stressi eivät haittaa työnteossa, jos 

työ koetaan tärkeäksi ja merkitykselliseksi. Ammatillisia haasteita kaipaavat työntekijät voi-

vat myös ottaa tarvittaessa riskejä, eivätkä he lannistu lievistä vastoinkäymisistä. (Sinokki, 

2016.) Tekniset ongelmat eivät lannistaneet opettaja A:ta, vaan hän otti tilanteet rennosti ja 

suhtautui itseensä myötätuntoisesti. Opettaja B puolestaan otti haasteet vastaan oppimisen 

kokemuksena, mikä kertoo siitä, että ammatilliset haasteet vain ruokkivat hänen 
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työmotivaatiotaan. Opettaja C:n kertomasta voi taas päätellä sen, että hän luottaa vahvasti 

omiin taitoihinsa opettajana ja ammatillinen itsevarmuus auttoi hänet yli suurimmista haas-

teista.  

  

 

  

  



73 
 

7 OPPILAIDEN KOKEMUKSIA ETÄOPETUKSESTA 

  

Tässä luvussa tuomme esille oppilaiden kyselytutkimuksen tuloksia. Muodostamamme 

kolme pääluokkaa näkyvät siten, että analysoimme luvussa 7.1 kyselyn määrällisiä vastauk-

sia ja luvuissa 7.2 ja 7.3 sen laadullista osiota. Lukuun 7.2 on poimittu oppilaiden kirjoittamia 

positiivisiksi tulkitsemiamme kokemuksia ja lukuun 7.3 puolestaan negatiivisiksi tulkitse-

miamme kokemuksia etäopetusjakson ajalta. 

 

  

7.1 Määrällisten kysymysten analyysi 
  

Tässä alaluvussa esittelemme oppilaiden kyselyn määrällistä osiota. Kyselyyn (Liite 4) vas-

taavia oppilaita oli kolmekymmentä. Kysymykset 2–6 olivat suljettuja kysymyksiä eli vas-

taajat valitsivat vaihtoehdon, joka vastasi heidän kokemustensa mukaan totuutta. Valinta-

vaihtoehdot olivat kysymyksissä skaalautuvalla asteikolla, joka näkyy jokaisen kaavion oi-

kealla puolella. Olemme myös huomioineet ne vastausvaihtoehdot, jotka eivät tulleet vali-

tuiksi. 

Kaavio 1 
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Oppilaat eivät kokeneet ollenkaan ääripäitä etäopetuksen tehtäviin liittyen. Kukaan ei siis 

kokenut tehtäviä erityisen negatiivisesti tai positiivisesti. Enemmistö oppilaista kuitenkin 

koki etäopetuksen tehtävät normaaleihin lähiopetustuntien tehtäviin verrattuna lievästi ne-

gatiivisena. 56,7% oppilaista koki, että tehtävät olivat melko vaikeita tai tylsiä. Vastaavasti 

30% oppilaista koki tehtävät lievästi positiivisiksi eli melko mielenkiintoisiksi tai innosta-

viksi. 

Vain 13,3% ei huomannut tehtävien mielekkyyden välillä eroa etä- ja lähiopetuksessa. On 

siis mahdollista, että opettajat pystyivät heidän mielestään luomaan sellaisia tehtäviä, joita 

oli kiinnostava tehdä myös etäopetuksen aikana. Asiaan voi lisäksi vaikuttaa oppilaiden per-

soonallisuus tai motivaatio oppiainetta kohtaan. 

Kaavio 2 

Selvitimme, kuinka paljon oppilaat kommunikoivat keskenään etäopetuksessa kuvataidetun-

tien aikana. Jakauma vastauksissa oli suuri, mutta kommunikaatio oli selkeästi vähäisempää 

kuin lähiopetuksessa. Jopa 36,7% oppilaista ei kommunikoinut toisten oppilaiden kanssa ku-

vataiteen oppitunneilla ollenkaan. Lisäksi 30% oppilaista koki kommunikoineensa hyvin vä-

hän toisten kanssa ja 6,7% melko vähän. 
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16,7% oppilaista kuitenkin koki kommunikoineensa yhtä paljon muiden kanssa etä- ja lä-

hiopetuksessa. Kaaviosta ei kuitenkaan selviä, mikä on oppilaiden normaali kommunikaa-

tion taso. Voi siis olla, että nämä oppilaat kommunikoivat paljon tai hyvin vähän toisten 

kanssa myös lähiopetuksessa. 

Vain yhteensä 10% oppilaista oli yhteydessä muihin oppilaisiin paljon kuvataidetuntien ai-

kana. 6,7% kertoi pitäneensä yhteyttä toisiin melko paljon ja 3,3% hyvin paljon. Vain pieni 

osa oppilaista siis koki kommunikaation olevan runsasta. Kaavio ei kerro, tapahtuiko kom-

munikaatio opettajan ohjaamana vai oppilaasta itsestä lähtevien keinojen avulla. 

Kaavio 3 

Suurin osa oppilaista, 56,7%, koki saaneensa yhtä paljon palautetta ja tukea opettajalta niin 

etä- kuin lähiopetuksessa. Pienelle prosentille oppilaista tuen ja palauteen saamisen kokemus 

oli runsaampaa. 6,6% oppilaista koki saaneensa jopa enemmän palautetta kuin normaalisti 

koulussa. 3,3% koki saaneensa hieman enemmän palautetta ja tukea, ja toiset 3,3% koki 

saaneensa paljon enemmän tukea ja palautetta.  

Huomattavaa oli kuitenkin, että jopa 36,7% oppilaista koki saaneensa etäopetuksessa vä-

hemmän tukea ja palautetta opettajalta kuin lähiopetuksessa. Tästä huolimatta kukaan 



76 
 

oppilaista ei kokenut, että ei olisi saanut opettajaltaan ollenkaan tukea tai palautetta. Oppilaat 

eivät siis jääneet yksin kysymysten tai työskentelynsä kanssa. 

Kaavio 4 

Oppilaiden motivaatio kuvataidetuntien aikana etäopetuksessa oli hyvin jakautunut. Oppi-

laat kokivat laajan skaalan siitä, miten etäopetus vaikutti heidän motivaationsa. Kaavion ul-

kopuolelle jääneestä kysymyksen kohdasta selviää, että ainoa poikkeus oli, että kenenkään 

oppilaan motivaatio ei noussut huomattavasti. Iso osa oppilaista, 40%, kuitenkin koki, että 

etäopetukseen siirtyminen ei vaikuttanut heidän motivaatioonsa. He olivat siis yhtä motivoi-

tuneita kuvataidetunneilla työskentelyssä riippumatta siitä paikasta, jossa he oppitunnilla 

olivat. 

Suuri osa oppilaista koki, että etäopetukseen siirtyminen vaikutti negatiivisesti heidän moti-

vaatioonsa. Jopa 46,7% koki motivaationsa laskeneen. 20% oppilaista koki, että heidän mo-

tivaationsa laski vähän, kun taas jopa 26,7% koki motivaationsa laskeneen huomattavasti. 

On siis selvää, että suurimmalle osalle kuvataiteen etäopetuksessa motivaatiota oli vaikea 

ylläpitää. Jotkut oppilaat puolestaan kokivat heidän motivaationsa nousevan vähän 



77 
 

etäopetuksessa. 13,3% vastaajista oli normaalia motivoituneempia, kun oppitunneilla sai olla 

etäyhteyden välityksellä. 

Kaavio 5 

Suuri osa oppilaista, 43,3%, koki, että etäopetukseen siirtyminen ei vaikuttanut heidän jak-

samiseensa kuvataidetunneilla. Heidän mukaansa he siis jaksoivat olla ja työskennellä sa-

malla tapaa riippumatta siitä, olivatko he fyysisesti koulussa vai kotona. 6,7%:lle eli pienelle 

määrälle oppilaita etäopetukseen siirtyminen paransi heidän jaksamistaan. Huomattavaa on 

se, että oppilaiden jaksaminen ei kohonnut yhdenkään vastaajan mukaan suurta määrää. 

40% oppilaista koki jaksaneensa jotenkuten, eli heidän jaksamisensa ei ollut hyvää, mutta 

he kokivat pärjäävänsä oppitunneilla jotenkin. Lisäksi 10%, mukaan etäopetus vaikutti hei-

dän jaksamiseensa hyvin negatiivisesti, eli he kokivat kuvataiteen opiskelun huomattavasti 

raskaammaksi kotona. Yhteensä siis 50% koki, että heidän jaksamisensa kuvataidetunneilla 

oli normaalia huonompaa. 
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7.2 Osalle etäopetusjakso oli kiva kokemus  
 

Tässä alaluvussa esittelemme oppilaskyselyn avoimista vastauksista löytämiämme positiivi-

sia kokemuksia etäopetusjakson ajalta. Iso osa oppilaista oli sitä mieltä, että etäopetusjakso 

oli ihan kiva ja muutama piti siitä kovasti. Helpoimpia asioita etäopetuksessa olivat oppilai-

den mielestä tehtävien tekeminen, ajallinen vapaus sekä tuntien vähäinen läsnäolo. Jotkut 

oppilaat kokivat tehtävien tekemisen kotona helpoksi esimerkiksi siksi, että työskentelyyn 

sai keskittyä rauhassa. Muutama oppilas oli sitä mieltä, että vaikka etäopetusjakso oli ihan 

mukava, olisivat he mieluummin kuitenkin olleet koulussa. 

 

Oppilaiden vastauksista oli poimittavissa kaikista eniten kuvauksia siitä, että kotona työs-

kentely oli ihan kivaa (20 mainintaa). Oppilaat kuvailivat kotona työskentelyä muun muassa 

ilmaisuilla ihan jees, ihan ok, ihan kivaa, ihan siedettävää, ihan mukavaa sekä 8/10 eli ihan 

menevää. Tulkitsemme näiden ilmaisujen tarkoittavan sitä, että etäopetusjakso on ollut suu-

rimman osan mielestä melko mukava tai siedettävä. Neljä oppilasta kuitenkin kuvaili kotona 

työskentelyä esimerkiksi ilmaisuin mukavaa, kivaa ja 6/5. Mielestämme nämä ilmaisut tar-

koittavat sitä, että etäopetusjakso on ollut oikeasti mukava, eikä vain melko mukava, kuten 

suurimman osan mielestä. Pieni osa oppilaista on siis todella pitänyt kotona työskentelystä. 

Esimerkiksi Salmela-Aro (2018a) toteaa, että jos oppilaalla on oppiainekohtaista motivaa-

tiota ja hän on kiinnostunut aiheesta, opiskelun äärellä on mahdollista viihtyä. Silloin suo-

riutumiseen vaikuttaa se, mistä oppilas on kiinnostunut ja millaiset asiat hän kokee hyödyl-

lisiksi. (Salmela-Aro, 2018a.) Voi siis olla, että suurimmalla osalla oppilaista on edes jon-

kinlaista motivaatiota kuvataidetta kohtaan, ja siksi opetuksen muodolla ei ole ollut niin 

suurta merkitystä ja kotona opiskelu on ollut ihan mukavaa.  

 

Neljä oppilasta kuvaili kotona työskentelyn olleen helppoa. Lisäksi neljä oppilasta oli sitä 

mieltä, että itsenäinen työskentely ja oma rauha oli se kaikista helpoin asia etäopetuksessa. 

Helppoutta perusteltiin esimerkiksi sillä, että kotona työskentely oli vähemmän painostavaa. 

Nevgin ja Tirrin (2003, s. 54) mukaan verkko-opiskeluun ei kuulu samanlaista ryhmään si-

toutumista ja sosiaalista painetta, kuin lähiopetuksessa. Yksi oppilas kuvaili kotona työsken-

telyä sanalla rento ja kaksi muuta sanalla rauhaisa. Toinen heistä kirjoitti, että tehtävien te-

keminen onnistui kotona paljon rauhallisemmin, koska etäopetuksessa sai olla oma tahti, eikä 

tarvinnut kokea ylimääräistä stressiä. Yhden oppilaan mukaan oma rauha helpotti keskitty-

mistä. Myös tutkimukseemme haastatellut opettajat olivat huomanneet, että osa oppilaista 
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työskenteli paremmin kotona, sillä siellä sai olla rauhassa (ks. luku 6.2). Silanderin ja Kolin 

(2003, s. 111–112) mukaan oppilaiden sosiaaliset roolit vaikuttavat oppilaan osallistumiseen 

niin paljon, että ne voivat jopa rajoittaa oppilasta. Koulussa kaverit tai sosiaalisten paineiden 

kokeminen voivat siis viedä niin paljon huomiota, että osalle oppilaista kotona työskentely 

on sopinut paremmin. 

 

Kun oppilaat kuvailivat, mikä oli kaikkein helpointa etäopetuksessa, heidän vastauksistaan 

oli poimittavissa eniten mainintoja liittyen etäopetuksen tehtäviin (6 mainintaa). Erään oppi-

laan mielestä tehtävien teko oli helpointa siksi, että niihin sai käyttää kaikenlaisia materiaa-

leja, mitä kotoa vain löytyi. Toisen oppilaan mukaan tehtävät olivat helpompia kuin koulussa. 

Kolmannen oppilaan mielestä tehtävien palautus oli helppoa ja neljäs oli sitä mieltä, että työt 

sai kotona paremmin valmiiksi, kun niitä sai jatkaa tunnin loputtua. Yhden oppilaan mukaan 

tehtävät olivat myös melko samanlaisia kuin koulussa. Vaikka luvussa 7.1 esitelty Kaavio 1 

kertoo, että hieman yli puolet (56,7%) oppilaista koki etäopetuksen tehtävät melko vaikeiksi 

tai tylsiksi verrattuna normaalioloihin, joillekin oppilaille tehtävät ovat olleet kuitenkin help-

poja. Tässäkin näemme sen, miten eri tavoin oppilaat ovat etäopetusjakson kokeneet.  

 

Viiden oppilaan mielestä helpointa etäopiskelussa oli ajallinen vapaus, sillä tehtäviä sai 

tehdä omaan tahtiin ja silloin kuin itse halusi. Lisäksi viisi oppilasta kirjoitti, että helpointa 

oli se, ettei tarvinnut herätä aikaisin ehtiäkseen kouluun. Yksi oppilas sai nukkua pitkät yö-

unet etäopetuksen aikana ja toisen mielestä helpointa oli se, ettei tarvinnut poistua kotoa 

päästäkseen tunneille. Opetushallituksen tekemän selvityksen mukaan monet lukio-opiske-

lijat jakoivat tämän saman kokemuksen etäopetuksen hyvistä puolista. Heidän hyvinvointi-

aan lisäsi koulumatkojen poistuminen ja siitä säästyvä aika, mikä salli opiskelijoiden muun 

muassa nukkua pidempään. (Vuorio ym., 2021, s. 87.) 

 

Kolmen oppilaan mukaan helpointa etäopiskelussa oli se, että pakollisia etätapaamisia oli 

vähän tai opettaja ei ollut valvomassa. Yhden oppilaan mukaan kuvataiteessa oli etäopetus-

jakson aikana vain yksi Meet-tapaaminen. Toinen taas kertoi, että kaikkia tunteja ei pidetty. 

Kolmas oppilas puolestaan kirjoitti, ettei tehtäviä tarvinnut tuntien aikana edes tehdä, kun 

opettaja ei ollut katsomassa. Lisäksi yksi oppilas vertaili 9. luokan ja lukion eroja koskien 

läsnäoloa ja opettajan tukea seuraavasti: 
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9 luokalla tehtävät oli erilaisia, ja ne annettiin etukäteen, eikä tunteja siis ollut erik-
seen. Tehtävät piti vain tehdä milloin halusi. Ny lukiossa etäopetuksessa oli meetti 
ja aina pääsi kysymään apua. 
 

Luvun 7.1 Kaavion 3 mukaan jopa 36,7% oppilaista sai opettajalta etäopetuksen aikana vä-

hemmän tukea ja palautetta, kuin lähiopetuksessa. Tässä näkyy se, että opettajien välillä on 

ollut eroja sekä läsnäolossa että tuen antamisessa. Norrenan (2015, s. 234–235) mukaan laa-

tueroja opetukseen voivat aiheuttaa esimerkiksi opettajan taidot käyttää tieto- ja viestintä-

teknologiaa. Oppilaat ovat kokeneet opettajan vähäisen läsnäolon ja tuen eri tavoin, osa 

myös helpottavana tekijänä. Tämä voi liittyä siihen, että omassa rauhassa työskentely on 

onnistunut paremmin, kun opettaja ei ole ollut valvomassa. Toinen vaihtoehto voi olla myös 

se, että työmäärä on tuntunut vähäisemmältä ja on saanut itse päättää, kuinka paljon työhön 

panostaa, kun ei ole tarvinnut olla läsnä.  

 

Kaksi oppilasta vastasi, ettei etäopiskelussa ollut helpointa mikään. He ovat todennäköisesti 

niitä oppilaita, jotka eivät pitäneet etäopetuksesta. Kaksi oppilasta puolestaan vastasi, että 

helpointa oli kaikki, joten he taas ovat luultavimmin niitä, jotka pitivät etäopetuksesta paljon. 

Lisäksi neljä oppilasta vastasi kysymykseen epämääräisesti, esimerkiksi käyttäen ilmaisuja 

emt, en tiedä tai en muista. 

 

Kolmessa vastauksessa mainittiin, että vaikka kotona työskentely oli ihan mukavaa, se ei 

ollut yhtä kivaa kuin koulussa. Tätä perusteltiin esimerkiksi sillä, että kotona joutui olemaan 

yksin omassa huoneessa melkein koko ajan. Luvun 7.1 kaavion 2 mukaan 36,7% oppilaista 

ei kommunikoinut etäopetuksen aikana luokkakavereiden kanssa ollenkaan ja 30 prosentilla 

kommunikaatiota oli hyvin vähän. Myös monien muiden tutkimusten mukaan nuorten yksi-

näisyys lisääntyi huomattavasti koronan ja sen tuoman etäopetusjakson myötä (ks. esim. 

Lahtinen ym., 2021; Suomen Lukiolaisten Liitto ry, 2020). Sosiaaliset kontaktit ovat selvästi 

tärkeitä nuorille, ja vaikka joidenkin oppilaiden mielestä kotona työskentely on ollut ihan 

mukavaa, koulussa se on silti mukavampaa, sillä siellä ei ole yksin.  

 

Lisäksi eräs oppilas kirjoitti, että etäopetusta: “Oli kiva kokeilla, mutta ei kiitos enää”. Hänen 

mielestään etäopetusjakso on ilmeisesti ollut kokemuksena mielenkiintoinen, mutta se on 

voinut pidemmän päälle käydä raskaaksi sen negatiivisiksi koettujen puolten vuoksi, joita 

käsittelemme seuraavassa luvussa tarkemmin.  
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7.3 Huonoina puolina työläys, motivaation lasku sekä yksinäisyys 
 

Vaikka oppilailla oli edellä mainittujen esimerkkien perusteella paljon positiivisia kokemuk-

sia kuvataiteen etäopetusjaksosta, oli heidän vastauksistaan poimittavissa myös negatiivi-

siksi tulkittavia kokemuksia. Opetuksesta tai siihen liittyvistä asioista löytyi kohtia, jotka 

oppilaat kokivat epämiellyttäviksi. Esimerkiksi oppilaista kolme ei pitänyt etäopetuksesta 

ollenkaan. He käyttivät vastauksissaan ilmaisuja en tykkää, ei kivaa sekä perseestä. Lisäksi 

yksi oppilas kuvaili, että kuvataiteen etäopetus oli kaukaa haettua ja se tuntui väkinäiseltä. 

 

Yksi oppilas kertoi tehtävien paljouden aiheuttaneen haasteita ja toinen ilmaisi etäopiskelun 

olevan työlästä. Suomen Lukiolaisten Liitto ry:n (2020) tekemän kyselytutkimuksen mu-

kaan etäopetus kasvatti lukiolaisten työmäärää huomattavasti keväällä 2020. Yli puolella 

vastanneista lukiolaisista etäopetus oli kasvattanut viikoittaista työmäärää, ja joka toinen lu-

kiolainen koki, että itsenäisiä tehtäviä oli liian paljon. (Suomen Lukiolaisten Liitto ry, 2020.) 

Nevgi ja Tirri (2003, s. 40) vahvistavat, että opiskelijalta vaaditaan huomattavasti enemmän 

aktiivista panostusta verkko-opiskelussa kuin tavallisessa lähiopetuksessa. Opiskelun työ-

läys puolestaan voi vaikuttaa oppilaiden jaksamiseen. 

 

Etäopetus oli oppilaiden mukaan henkisesti raskasta. Yhden oppilaan mukaan kotona työs-

kentely oli uuvuttavaa, ja toisen maininnan mukaan haastavinta koko kuvataiteen etäopetuk-

sessa oli jaksaminen. Luvun 7.1 Kaavion 5 mukaan 50%:lla oppilaista oli haasteita jaksami-

sen kanssa kuvataidetunneilla. Vastaavan ilmiön on todennut esimerkiksi Suomen Lukio-

laisten Liitto ry, jonka tutkimuksen mukaan jopa 60% lukiolaisista koki etäopetuksen hen-

kisesti raskaana (Suomen Lukiolaisten Liitto ry, 2020). Myös Opetushallituksen teettämä 

selvitys toi esille, että etäopetus ja siitä johtuva työkuorma on uuvuttanut osaa lukiolaisista 

runsaasti. Heidän henkinen jaksamisensa on kärsinyt etäopetuksen takia. (Vuorio ym., 2021, 

s. 88.) Oppilaiden uupumus etäopetuksessa voi siis olla oppiaineista riippumatonta, eli etä-

opetus haastaa jaksamista enemmän kuin tietyn oppiaineen opiskelu. 

 

Viisi oppilasta kuvaili kotona työskentelyn olleen hieman vaikeaa. Yksi oppilas kirjoitti, että 

etäopetusjakso oli haastava, koska ei ollut kouluympäristöä, jossa keskittyä. Etäopetusjakso 

on siis tuonut opiskelun paikan ja tilan olennaiseksi. Kuten aiemmin luvussa 7.2 on mainittu, 

osa oppilasta koki pystyvänsä keskittymään paremmin kotona, kun taas toisille kotona ei ole 

paikkaa, jossa pystyy keskittymään. Vuoden 2018 PISA:n tutkimuksessa suomalaisista 
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oppilaista noin 5%:lla ei ole hiljaista paikkaa opiskelulle (Reimers & Schleicher, 2020, s. 

19). Kun oppilaat ja heidän perheensä siirtyivät etäopetukseen ja -työhön, hiljaisen paikan 

löytäminen keskittymistä varten saattoi olla huomattavasti entistä haastavampaa (esim. Ruo-

homäki, 2020, s. 24, 26). Lisäksi yksi oppilas mainitsi, että kotona oli vaikea irrottautua 

koulutöistä. Sama ilmiö esiintyi opettajien haastattelussa (ks. Luku 6.3). Koska kaikki ta-

pahtuu kotona, ei ole selvää eroa työskentelyn tai opiskelun sekä vapaa-ajan välillä, mikä 

voi olla henkisesti hyvin kuormittavaa (esim. Ruohomäki, 2020, s. 24). 

 

Kahden oppilaan mukaan kuvataiteen etäopiskelun vaikeus johtui siitä, että välineiden hank-

kiminen oli haastavaa. Välineiden ja materiaalien hankkimisesta on koko oppilasaineistossa 

yhteensä neljä mainintaa. Kaikissa niissä kirjoitettiin, että etäopiskelu oli ihan mukavaa, 

mutta välineiden hankkiminen aiheutti haasteita. Lisäksi yksi oppilas mainitsi, että jos väli-

neitä ei löytynyt, hänen oli pakko haastaa tuttuja taiteen tekemisen tapoja. 

 

Neljän oppilaan mielestä motivaation ylläpitäminen oli haastavinta kuvataiteen etäopetuk-

sessa. Lisäksi yksi oppilas kertoi haasteeksi mielenkiinnon löytämisen. Tämä näkyi jo lu-

vussa 7.1 analysoiduissa kysymyksen 5 vastauksissa (Kaavio 4), joiden mukaan lähes puo-

lella (46,7%) oppilaista motivaatio laski vähän tai huomattavasti etäopetuksen aikana. Etä-

opiskelussa oppijoilta vaaditaan taitoa motivoida omaa toimintaa (Nevgi & Tirri, 2003, s. 

54). Se voi olla haaste varsinkin sellaisille oppilaille, jotka eivät ole koskaan aikaisemmin 

tottuneet ottamaan opiskelustaan niin paljon vastuuta.  

 

Kolme oppilasta kirjoitti, että haastavinta etäopiskelussa oli tuen tai avun saaminen opetta-

jalta. Luvussa 7.1 mainitaan kysymyksen 4 analyysissä (Kaavio 5), että jopa 36,7% oppi-

laista koki saaneensa etäopetuksessa vähemmän tukea ja palautetta opettajalta kuin lähiope-

tuksessa. Vaikka kukaan ei vastannut kysymykseen 4 siten, ettei olisi saanut yhtään tukea 

tai palautetta, on yksi oppilaista kirjoittanut avoimeen kysymykseen vastauksen, jonka mu-

kaan hän ei saanut juurikaan tukea oppimiseen. Koska etäopetuksessa opettaja ei ole jatku-

vasti saatavilla, oppilaat voivat kokea sen hankalaksi tuen saamisen kannalta (Lahtinen, ym., 

2021). 

 

Etäopetuksen aikana haastavinta oli kolmen oppilaan mukaan ajankäyttö. Yksi heistä kir-

joitti, että vaikeinta oli tehtävien aikataulutus ja toisen mielestä aikataulujen ja deadlinejen 

muistaminen. Raevaara (2006) toteaa, että etäopiskelu vaatii omaa aktiivisuutta ja 
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vaivannäköä, koska opiskelija vastaa itse omasta opiskeluympäristöstään sekä aikataulusta 

(Raevaara, 2006, s. 93). Koska peruskoulussa, ja myös jossain määrin lukiossa, aikataulutus 

on tehty valmiiksi, ei oppilaat välttämättä ole tottuneet tekemään aikataulutusta itse. Kyse-

lyssä tuli nimittäin ilmi, että oppilailla oli jonkin verran vapautta töidensä tekemisessä ja 

palauttamisessa, mutta tämä sama vapaus voi mahdollisesti aiheuttaa aikataulutuksen haas-

teita, jos sitä ei ole koskaan aikaisemmin tehnyt. 

 

Seitsemän oppilaan mielestä kotona työskentely oli tylsää. Asfaranjanin ja kollegoiden 

(2013) mukaan yksi etäopiskelussa koetuista sosiaalisista negatiivista tunteista onkin tyl-

syys. Tämä johtuu tutkimuksen mukaan vuorovaikutuksen puutteesta. (Asfaranjan ym., 

2013, s. 335.) Itsenäinen työskentely ei siis ollut oppilaiden mielestä yhtä mielekästä kuin 

koulussa. 

 

Kolme oppilasta koki yksinäisyyden haastavimmaksi etäopiskelun aikana. Yksi oppilas kir-

joitti, että oli hankala keksiä ideoita, kun ei ollut muita ihmisiä paikalla. Toinen puolestaan 

mainitsi, ettei etäopetusjakson aikana nähnyt juurikaan kavereita. Vastaukset ovat rinnastet-

tavissa luvussa 7.1 esiteltyihin kysymyksen 3 vastauksiin (Kaavio 2). Niiden mukaan 36,7% 

oppilaista ei kommunikoinut yhtään ja 30% kommunikoi hyvin vähän luokkakavereiden 

kanssa etäopetuksen aikana. Yksinäisyys etäopetuksessa on siis ollut merkittävä haaste op-

pilaille. Myös Nuorisotutkimusverkoston toteuttaman tutkimuksen mukaan sosiaalisten kon-

taktien rajoitus ja yksinäisyys olivat hyvin merkittävässä asemassa niiden nuorten mukaan, 

jotka kokivat etäopetusajan negatiivisena (Lahtinen ym., 2021). Suomen Lukiolaisten Liiton 

tutkimus osoittaa, että yli puolet lukiolaisista oli vähemmän yhteydessä kavereihinsa kevään 

2020 aikana normaaliin verrattuna ja vain 13% piti yhteyttä normaalia enemmän (Suomen 

Lukiolaisten Liitto ry, 2020). On siis selvää, että yhteydenpito muihin vähentyi tai jopa lop-

pui kokonaan etäopetukseen siirryttäessä. 

 

Jotkut oppilaat kokivat kuvataiteen etäopetuksen tehtävät negatiivisena. Neljän oppilaan mu-

kaan jopa kaikkein haastavinta etäopiskelussa olivat jotkut tehtävät. Kaksi oppilasta nimesi 

tiettyjen tehtävien olleen vaikeita. Vastauksissa oli lisäksi kolme mainintaa siitä, että etäope-

tuksen tehtävät eivät olleet mieluisia, sillä ne olivat lähinnä kirjallisia. Kaksi oppilasta kir-

joitti, että he olisivat halunneet enemmän taiteen tekemistä kirjoitustehtävien sijaan. Tehtä-

vät ovat ilmeisesti vaihdelleet melko paljon eri koulujen välillä, sillä oppilailla on tulosten 

mukaan hyvin erilaisia kokemuksia niistä. Kuten luvun 7.1 kaaviossa 1 käy ilmi, 56,7%, eli 
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enemmistö oppilaista, koki etäopetuksen tehtävät melko tylsiksi tai vaikeiksi. Vaihtelevat 

kokemukset tehtävistä viittaavat siihen, että eri opettajien suunnittelemissa tehtävissä on ol-

lut runsaasti eroja. 

 

Muita etäopiskeluun liittyvä haasteita olivat oppilaiden mukaan tunneille herääminen (1 

maininta). Yhden oppilaan mielestä etäopiskelussa haastavinta oli kaikki. Oppilaat ja opis-

kelijat kokivat siis kuvataiteen etäopetuksen raskaaksi erilaisista syistä, eikä yksittäistä teki-

jää tullut esille. 
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8 JOHTOPÄÄTÖKSIÄ 

 

Opettajien ja oppilaiden kokemukset kuvataiteen etäopetuksesta vaihtelivat paljon ja kaikilla 

oli sekä positiivisia että negatiivisia kokemuksia. Opettajat kokivat selviytyvänsä etäopetuk-

sesta melko hyvin ja motivaatio työhön pysyi, sillä tilanteen tuomat uudet haasteet tuntuivat 

innostavan kaikkia opettajia. Oppilaiden kohdalla taas negatiiviset kokemukset korostuivat 

hieman positiivisia enemmän. Muun muassa vähäiset sosiaaliset kontaktit sekä itsenäisen 

työskentelyn työläys laskivat oppilaiden motivaatiota. Tästä huolimatta suuren osan mielestä 

etäopetusjakso oli ihan siedettävä ja muutamille oppilaille kotona rauhassa työskentely sopi 

erittäin hyvin. 

  

Opettajat joutuivat poistumaan omalta mukavuusalueeltaan etäopetusjakson alussa, sillä siir-

tymä etäopetukseen tapahtui jokaisen opettajan kohdalla nopeasti ja tällainen tilanne oli kai-

kille aivan uusi. Tekniset välineet, verkko-oppimisympäristöt sekä pitkät päivät kuulokkeet 

päässä tuottivat opettajille omat haasteensa, mutta toisaalta heitä myös innosti täysin uuden-

lainen työskentely. Haasteet helpottivat ajan kuluessa, kun opettajat tajusivat, kuinka käteviä 

jotkin verkko-oppimisympäristöt, esimerkiksi Googlen sovellukset, voivat opetuskäytössä 

olla. Luottamus omaa osaamista kohtaan kasvoi kaikilla opettajilla, kun he huomasivat sel-

vinneensä uusista haasteista kukin omalla tavallaan. Sinokki (2016) toteaa, että kutsumus-

ammatissaan olevat työntekijät ovat usein innostuneita ja sitoutuneita työhönsä. Motivoitu-

neet työntekijät ottavat mielellään haasteita vastaan. (Sinokki, 2016.) Kaikki haastatellut 

opettajat todennäköisesti pitävät työstään kovasti, tai ovat jopa kutsumusammatissaan, sillä 

haasteet eivät lannistaneet heitä ja niihin suhtauduttiin mahdollisuutena oppia uutta.  

  

Koska opettajat olivat negatiivisistakin kokemuksistaan huolimatta melko motivoituneita 

koko etäopetusjakson ajan, yrittivät he myös motivoida oppilaita, mutta oppilaat eivät aina 

motivoituneet. Oppilaiden kokemuksissa negatiiviset kokemukset painottuivat hieman posi-

tiivisia enemmän, mikä näkyy etenkin luvun 7.1 kaavioissa. Esimerkiksi sivulla 76 olevan 

kaavio 4:n mukaan jopa 46,7% oppilaista koki motivaationsa laskeneen etäopetuksessa joko 

hieman tai huomattavasti. Yksi syy motivaation laskulle on voinut olla etäopetuksen työläys 

esimerkiksi tehtävien määrän vuoksi. Tämä ongelma ei jäänyt huomaamatta, ja yksi opetta-

jien motivoinnin keinoista olikin työmäärän vähentäminen. Opettajien motivointikeinot eivät 
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kuitenkaan aina välttämättä onnistuneet, ja motivaation kannalta etäopetusjakso oli siis opet-

tajille positiivisempi kokemus kuin oppilaille.  

 

Oppilaiden negatiivisissa kokemuksissa huomattavaa on se, että vaikka osa negatiivisista ko-

kemuksista liittyy suoraan kuvataiteen oppiaineeseen, esimerkiksi sen tehtäviin tai välinei-

den hankkimisen hankaluuteen, liittyy osa myös yleisesti etäopetukseen. Etenkin yksinäisyys 

tuntui selvästi laskevan oppilaiden kiinnostusta koulunkäyntiä kohtaan. Tämä on huomattu 

myös muissa ajankohtaisissa tutkimuksissa, esimerkiksi Nuorisotutkimusverkoston tutki-

muksessa nuorten kokemuksista korona-ajan ensimmäisestä puolesta vuodesta (Lahtinen 

ym., 2021) sekä Suomen Lukiolaisten liiton kyselytutkimuksessa poikkeustilanteen vaiku-

tuksista lukiolaisiin (Suomen Lukiolaisten liitto ry, 2020). Molempien tutkimusten mukaan 

nuorten kokema yksinäisyys lisääntyi etäopetuksen aikana huomattavasti. Lisäksi saimme 

omassa tutkimuksessamme selville, että osa oppilaista koki, että myöskin opettajalta saatu 

tuki oli etäopetuksessa vähäisempää kuin normaalioloissa. 

  

Opettajat eivät puolestaan olleet etäopetuksen aikana lainkaan yksinäisiä, sillä he saivat ver-

taistukea sekä oman koulunsa kollegoilta että myös muilta tahoilta. Facebookissa toimiva 

Kuvista-ryhmä mainittiin useaan kertaan ja etäopetusjakson aikana se on ollut tärkeä vertais-

tukifoorumi kaikille Suomen kuvataideopettajille. Koska kuvataiteen opettaminen etänä oli 

kaikille uusi haaste, ryhmässä jaettiin vertaistuen lisäksi myös tehtävävinkkejä etätunneille. 

Omien kokemustemme mukaan Kuvista-ryhmä on ollut etäopetusjakson aikana hyödyllinen 

kaikille, ei pelkästään kouluissa työskenteleville kuvataideopettajille. Esimerkiksi harjoitte-

lussa kuvataidekoulussa keväällä 2021 toteutettiin tehtävä, jonka opettaja oli löytänyt ryh-

mästä. 

  

Etäopetus tarjosi niin opettajille kuin oppilaillekin vapautta aikatauluttaa omia töitään tai 

tehtäviään, eikä kaikkea ollut pakko tehdä niin säntillisen aikataulun mukaan kuin normaa-

lioloissa. Eräs opettaja kertoi, että hän saattoi käydä vaikka ulkoilemassa keskellä työpäivää, 

kun kesken normaalin koulupäivän se tuskin olisi ollut mahdollista. Vapaudesta pidettiin, 

mutta toisaalta se myös vaikeutti koulun ja vapaa-ajan erottamista toisistaan. Ruohomäki 

(2020) vertaa kotia monitoimitilaksi korona-aikana. Koti ei ole enää vain vapaa-aikaa varten, 

vaan se toimii myös työpaikkana ja kouluna. (Ruohomäki, 2020, s. 26.) Ei siis ole ihme, että 

vapaa-aikaa ja työtä on ollut vaikea erottaa toisistaan.  
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Kommunikaatio oli etäopetuksessa luonnollisesti hyvin erilaista, kuin normaalioloissa ta-

pahtuvassa lähiopetuksessa, sillä yhteyksiä pidettiin videoyhteyden sekä verkko-oppimis-

ympäristöjen kautta. Opettajat kokivat, että kommunikaatio oli osittain jopa parempaa etänä, 

sillä keskustelu keskittyi pääasiassa vain opetettavaan asiaan ja kaikki muu kouluympäris-

tössä oleva hälinä jäi pois. Eräs opettaja kertoi, että oppilaat viestivät chat-keskusteluiden 

kautta paremmin kuin puhumalla oppitunneilla. Toisen opettajan mukaan kohtaaminen op-

pilaiden kanssa kahden kesken sujui etänä paremmin, sillä ympärillä ei ollut muita häiriöte-

kijöitä. Täytyy myös muistaa, että vaikka opettajien kokemusten mukaan kommunikaatio oli 

osittain parempaa, oppilaat eivät kokeneet asiaa samoin, sillä yksinäisyys varjosti koulun-

käyntiä ja kommunikaatio saattoi jäädä oppitunneilla hyvin vähäiseksi. Tosin myös opettajat 

harmittelivat vähäiseksi jääneitä sosiaalisia kontakteja oppilaiden kanssa.  

  

Kuvataiteen oppiaineen etäopetuksessa tuli siis ilmi paljon sellaisia piirteitä, joita on havaittu 

yleisesti laajemmassa mittakaavassa etäopetusjakson aikana. Kuitenkin kuvataiteen etäope-

tukseksessa tuli ilmi niitäkin piirteitä, jotka ovat hyvin oppiainekohtaisia. Koska kuvataide 

on hyvin käytännönläheinen oppiaine ja etäopetusta toteutettiin tavallisissa kouluissa ensim-

mäistä kertaa, aiheutti se haasteita ja hankaluuksia. Esimerkiksi materiaalien hankinnat vaa-

tivat luovuutta tai erikoisjärjestelyitä. Tehtävissä käytettiin joko kotoa löytyviä materiaaleja 

tai sitten oppilailla oli mahdollisuus käydä hakemassa joitain materiaaleja koululta. 

  

Kuvataiteen tehtävien toteutuksessa on ollut eroja koulujen välillä, sillä oppilaiden kokemuk-

set kotona toteutettavista tehtävistä vaihtelivat. Osa oppilaista oli sitä mieltä, että tehtävät 

olisivat voineet olla parempia, sillä esimerkiksi pelkkiä kirjallisia tehtäviä oli ollut paljon. 

Opettajat puolestaan tuntuivat olevan tyytyväisiä suunnittelemiinsa tehtäviin ja he kertoivat 

oppineensa luovuutta tehtävien ideointiin, kun materiaalien rajallisuus tuli vastaan. On hyvä 

muistaa, etteivät opettajat ole olleet missään nimessä helpossa asemassa etäopetusjakson 

alussa, ja tehtävät saatettiin joutua suunnittelemaan hyvin nopealla aikataululla, sekä ilman 

aiempaa kokemusta vastaavanlaisesta työskentelystä. Esimerkiksi Warinowski ja kollegat 

ovat tutkineet korona-ajan tuomia uusia haasteita opettajuudelle (Warinowski ym., 2021). 

  

Opettajien kokemusten mukaan palautteen anto oppilaille vei etäopetuksen aikana enemmän 

aikaa, sillä se oli osittain jopa huolellisempaa kuin normaalioloissa. Palautetta annettiin muun 

muassa kahden kesken Google Meetissä tai sitten kirjallisena perusteellisesti kirjattuna. Esi-

merkiksi opettaja B kertoi huomanneensa, kuinka työlästä huolellisen kirjallisen palautteen 
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kirjoittaminen jokaiselle oppilaalle oli, mutta ajan myötä hän oli oppinut priorisoimaan ajan-

käyttöään, jottei työmäärä kasva liian suureksi, sillä etäopetus luonnollisesti lisäsi työmäärää 

muutenkin. 

  

Käytännöt oppituntien järjestämiseksi olivat kaikilla opettajilla melko samanlaisia. Kaikki 

pitivät tuntinsa Google Meetin välityksellä sekä käyttivät Google Classroomia tehtävien kir-

jaamiseen ja palautukseen. Meetin välityksellä seurattiin työskentelyä sekä käytiin keskuste-

luja sekä yhteisesti että kahden kesken oppilaiden kanssa. Tosin jotkut oppilaat kirjoittivat, 

etteivät he saaneet tuntien aikana opettajalta juurikaan tukea ja kommunikaatio oli vähäisem-

pää, joten käytännöt läsnäolosta vaihtelivat jonkin verran opettajien välillä. Opettajat kertoi-

vat kuitenkin pitäneensä siitä, että he oppivat uusia hyviä käytäntöjä, kuten Googlen sovel-

lukset, joita voisi hyödyntää tulevaisuudessa oppitunneilla. Omien harjoittelukokemus-

temme mukaan ainakin Classroom on käytössä edelleen useissa kouluissa tehtävien palau-

tusta varten ja se toimii hyvin, vaikka opetus tapahtuisikin normaalina lähiopetuksena.  

  

Tutkimuskysymyksemme oli: Millaisia kokemuksia kuvataiteen opettajilla ja oppilailla on 

kuvataiteen etäopetuksesta korona-aikana? Muutamaan virkkeeseen tiivistettynä vastauk-

semme tutkimuskysymykseen on seuraava: Opettajien ja oppilaiden kokemukset kuvataiteen 

etäopetusjaksosta vaihtelivat paljon positiivisista negatiivisiin, mutta opettajilla oli positiivi-

sempia kokemuksia kuin oppilailla. Opettajat pysyivät motivoituneina, sillä he suhtautuivat 

jaksoon oppimisen kokemuksena, mutta oppilaiden motivaatiota varjosti yksinäisyys. Kuva-

taiteen etäopetus toteutettiin pääsääntöisesti Googlen sovelluksia hyödyntäen, mutta materi-

aalien hankkimisessa sekä tehtävien toteutuksessa oli eroja koulujen välillä. 
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9 POHDINTA 

 

Tässä luvussa arvioimme tutkimuksemme luotettavuutta sekä pohdimme tulevaisuudennä-

kymiä ja mahdollisuuksia jatkotutkimuksille. Luku 9.1 kattaa luotettavuuden arvioinnin. Lu-

vussa 9.2 taas punnitsemme etäopetusjaksosta opittuja asioita sekä niiden vaikutuksia kuva-

taideopetuksen tulevaisuudelle. Tutkimuksemme antaa hyvän pohjan mahdollisille uusille 

tutkimuksille. 

 

  

9.1 Luotettavuuden arviointi 
 

Olemme tutkimuksessamme pyrkineet parhaamme mukaan toteuttamaan analyysiä tutki-

museettisten periaatteiden mukaan. Pyysimme kirjalliset luvat opettajilta (Liite 1) sekä oppi-

lailta ja heidän huoltajiltaan (Liite 2). Teimme tutkimustamme aineistolähtöisesti. Toimme 

siis esille niitä asioita, joita haastatteluissa ja kyselyssä tuli ilmi. Meillä oli kuitenkin jo en-

nalta hypoteeseja tutkimuksen tuloksista, koska olimme itse kokeneet etäopetusta sekä opis-

kelun että opettamisen näkökulmasta. Tästä johtuen osasimme suunnitella haastatteluiden ja 

kyselytutkimuksen kysymykset olennaiseen keskittyen. 

  

Koska koulut siirtyivät etäopetukseen ensimmäisen kerran keväällä 2020, ja keräsimme tut-

kimuksemme aineiston vuotta myöhemmin, eli talvella ja keväällä 2021, oli etäopetuksen 

alun ja haastatteluiden toteutuksen välissä ehtinyt kulua vuosi. Aika haastatteluiden ja en-

simmäisen etäopetusjakson välissä on voinut vaikuttaa aineiston sisältöön. Se on voinut antaa 

perspektiiviä ja auttaa näkemään etäopetuksen laajempia vaikutuksia. Toisaalta kulunut aika 

on voinut vaikuttaa niihin tunteisiin, joita etäopetusta tai -opiskelua kohtaan tunnetaan.  Pit-

kään jatkunut poikkeusaika on voinut lisätä negatiivisten tunteiden määrää. Esimerkiksi mo-

tivaation puute etäopetusta kohtaan on saattanut olla etäopetusjakson alussa ja lopussa eri-

laista. 

  

Tutkimuksen tulokset vastasivat hyvin pitkälti omia kokemuksiamme ja havaintojamme ku-

vataiteen etäopetuksesta. Etäopettamisen kannalta pystyimme samaistumaan esimerkiksi 

harmillisen vähäiseen kommunikointiin oppilaiden kanssa ja opiskelun kannalta etäopetuk-

sen oppitunneille saapumisen helppouteen. Tuloksista ilmeni myös muutama yllättävä asia, 
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joita emme olleet kohdanneet. Emme olleet esimerkiksi ajatelleet, että joku oppilas voisi 

teettää etäopetuksen aikaan tehtäviä jollain toisella taholla. 

  

Vaikka fenomenologis-hermeneuttisen tutkimuksen mukaan tutkittavassa joukossa myös yk-

silölliset kokemukset ovat tärkeitä (esim. Laine, 2018, s. 32–33), tutkimuksemme tuloksia 

pystyy vertaamaan muihin korona-ajan tutkimuksen tuloksiin. Yhtäläisyyksiä muihin tulok-

siin löytyi niin opettajien kuin oppilaidenkin haastatteluiden yhteydessä. Esimerkiksi etä-

opiskelun raskaus ja yksinäisyys on korostunut monessa tutkimuksessa (ks. esim. Suomen 

Lukiolaisten Liitto ry, 2020). Korona-ajan kuvataiteen etäopetuksesta ei ole vielä juurikaan 

olemassa tutkittua tietoa, joten vertailussamme yhdistimme etäopetusta ja kuvataiteen op-

piainetta pitkälti erillisinä asioina. 

  

Koska tutkimuksemme kyselyyn ja haastatteluihin vastasi 30 oppilasta ja 3 opettajaa, tutki-

muksen tuloksia ei voida yleistää koskemaan kuvataiteen etäopetusta valtakunnallisesti. 

Koska tutkimuksemme on pääosin laadullinen ja tutkimme nimenomaan kokemuksia, aineis-

tomme oli täysin subjektiivista. Luotettavuutta kuitenkin lisää se, että haastateltavien vas-

tauksissa ilmeni yhteneväisyyksiä. Opettajien haastatteluissa ilmeni muun muassa, että 

Google Classroomin käyttö vakiintui oppimisympäristöksi sekä työmäärä kasvoi huomatta-

vasti, ja monella oppilaalla oli vaikeuksia tehdä kuvataiteen tehtäviä itsenäisesti. Nämä tu-

lokset eivät kuitenkaan poista mahdollisuutta, että toisissa kouluissa opetusta olisi voitu jär-

jestää jollain muulla tapaa tai että kuvataiteen etäopetus olisi koettu eri tavalla. 

  

9.2 Tulevaisuudennäkymiä ja jatkotutkimusmahdollisuuksia 
  

Talvella 2022 koronarajoituksia on vähitellen purettu ympäri maailmaa. Koronatartuntoja 

todetaan edelleen hyvin runsaasti, mutta koska rokotekattavuus on melko hyvä, tämänhetki-

sen tilanteen mukaan koronaa ohjeistetaan käsittelemään muiden sairastumistapausten ta-

voin. Viimeisen kahden vuoden ajan rajoitukset ovat vaihdelleet ja keskustelu etäopetuksesta 

on käynyt kiivaana. Tällä hetkellä koulut tai kokonaiset luokat eivät kuitenkaan ole enää 

etäopetuksessa, jolloin myös kuvataideopetus voidaan jälleen toteuttaa lähiopetuksessa. 
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Korona-aika on ollut hyvin raskas ja haasteellinen kokemus ihmisille maailmanlaajuisesti. 

Pandemiasta johtuen opetusta jouduttiin muuttamaan ja kehittämään nopealla aikataululla. 

Jo ennen pandemiaa etäopetusta on pidetty osana tulevaisuutta, mutta etäopetusta ei vielä 

oltu ajateltu tällaisessa mittakaavassa. Opettajien mukaan korona osoitti, että kaikesta on 

mahdollista selvitä. Koulujärjestelmä sekä opettajat kykenivät omaksumaan uuden tavan 

opettaa, vaikka hankaluuksia ilmeni. Etäopetuksen järjestäminen onnistui pakon edessä, 

mutta se oli hyvin työlästä. Kuvataideopetuksen järjestäminen vaati sekä opettajia ja oppi-

laita oppimaan uusia asioita. Opettajat oppivat muun muassa teknisiä taitoja ja oppilaat itse-

näistä työskentelyä sekä oman aikataulun hallintaa. 

  

Erityisesti opittuja teknisiä taitoja olisi mahdollista hyödyntää kuvataiteen opetuksessa myös 

tulevaisuudessa. Poikkeusajan etäopetus on todistanut, että kuvataiteen oppiaineessa on mah-

dollista kehittää uusia tapoja toteuttaa opetusta, vaikka ennenkin kuvataidetta on opetettu 

jossain muodossa etäyhteyden välityksellä. Perinteinen kuvataideopetus ei ole kuitenkaan 

näillä näkymin katoamassa kouluista, vaan lähiopetusta ja yhteisöllisyyttä arvostetaan. Lä-

hiopetukseen palaaminen on ollut helpottava asia monelle, mutta ei kuitenkaan kaikille. 

  

Vaikka monet ovat innolla palaamassa tavalliseen rutiiniin, ei etäopetusta ja sen positiivisia 

vaikutuksia tulisi hylätä. Siitä huolimatta, että kuvataiteen etäopiskelussa tuli ilmi haasteita, 

se myös osoitti, että lähiopetus usein suosii tietynlaisia oppijoita. Osalle oppilaista etäopis-

kelu oli mielekästä ja jopa parempi vaihtoehto. Oppilaiden positiivissa kokemuksissa koros-

tui muun muassa oma työrauha, jollaista tavallisella oppitunnilla ei saavuteta. Jos keskitty-

minen on mahdotonta luokan hälinässä, tulisi oppimisympäristöjen suunnittelussa pohtia esi-

merkiksi rauhallisempia työtiloja. Käytännön kannalta tämä voi olla joissain luokissa vai-

keaa, mutta uusissa opetustiloissa suositaan joustavuutta.  

  

Tutkimustamme on mahdollista käyttää pohjana jatkotutkimuksille. Etäopetuksen kehittämi-

nen on hyvin tärkeää tulevaisuuden kannalta. Koska kuvataiteen etäopetusta voidaan toteut-

taa ja sillä on myös positiivisia ominaisuuksia, on etäopetusta vietävä siihen suuntaan, joka 

nojaa etäopetuksen mahdollisuuksiin sekä minimoi sen negatiivisia puolia. Kehitystyössä tu-

lisi erityisesti keskittyä kommunikaation parantamiseen, eli siihen, miten oppilaat voivat pi-

tää yllä sosiaalisia suhteita, eikä työskentely ole vain yksinäistä toimintaa. Lisäksi motivaatio 

ja jaksaminen ovat ihmisen hyvinvoinnin kannalta olennaisia, eikä niitä voida sivuuttaa var-

sinkaan pidemmän päälle katsottuna. 
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Toinen mahdollinen jatkotutkimuksen aihe kuvataideopettajien kannalta olisi tutkimus kor-

keakoulujen ja erityisesti kuvataidekasvatuksen opiskelijoiden kokemuksista etäopiskelusta. 

Aihe on edelleen ajankohtainen, koska opetus järjestetään yhä osittain tai kokonaan etänä. 

Kuvataidekasvatuksen etäopiskelu olisi tärkeä tutkimuksen lähde, koska kuvataidekasvatta-

jien tulevaisuuden ammatit ovat usein erittäin käytännönläheisiä. Esimerkiksi opiskeluajan 

harjoitteluiden suorittaminen etänä sekä yhteisöllisyyden puute ovat voineet vaikuttaa opis-

kelijoihin tavalla tai toisella. Kuvataiteen etäopetuksen tutkimus on vasta alussa. 

 

Tutkimuksemme on mielestämme onnistunut. Tehdessämme tutkimusta parina jaoimme vas-

tuun tasavertaisesti prosessin jokaisessa vaiheessa, ja kahdenkeskinen dialogimme rikastutti 

tutkimuksen tekemistä. Olemme onnistuneet lähestymään aihetta hyvin monipuolisesti ja ot-

taneet huomioon sekä oppilaiden että opettajien näkökulman, mikä on tärkeää. Olemme nou-

dattaneet tutkimuseettisiä periaatteita ja tehneet tutkimusta huolellisesti alusta loppuun. Tut-

kimuksemme on syvällinen katsaus poikkeuksellisen ajan opetukseen, sekä yleisesti etäope-

tuksen että myöskin kuvataiteen perspektiiveistä.  

 

Tutkimuksen tekeminen on ollut meille antoisa kokemus tutkijoina. Pääsimme syventymään 

aiheeseen, joka on koskettanut meitä suoraan. Tutkimuksemme tulokset mukailivat omia ko-

kemuksiamme pandemian aikaisesta kuvataiteen etäopetuksesta niin hyvässä kuin pahassa. 

Niin kuvataideopettajat, kuvataidekasvatuksen opiskelijat kuin kuvataidetta opiskelevat op-

pilaatkin jakoivat keskenään poikkeuksellisen kokemuksen. Korona-aika on antanut kuva-

taiteen opetukselle uuden suunnan.  
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LIITTEET 

 

Liite 1 

Tutkimukseen osallistuvan suostumus 

Tutkimus kuvataiteen etäopetuksesta korona-aikana 

Sinua on pyydetty osallistumaan pro gradu -tutkimukseemme, joka tähtää taiteen maisterin tutkin-

toon Lapin yliopistossa. Ohjaajanamme toimii professori Mirja Hiltunen. Luethan suostumustekstin 

huolellisesti ennen allekirjoittamista ja kysyt, mikäli kaipaat lisätietoja jostakin yksityiskohdasta.  

Tutkimuksemme tavoitteena on kerätä kuvataideopettajien kokemuksia kuvataiteen etäopetuksesta 

korona-aikana. Mikäli päätät osallistua, sinua pyydetään osallistumaan yhteen noin 30 minuuttia kes-

tävään puhelinhaastatteluun.  

Keräämme tutkimuksessa seuraavanlaista aineistoa: haastattelun äänite, joka myös litteroidaan kir-

jalliseen muotoon. Aineistoa säilytetään turvallisesti vain tätä tutkimusta varten.  

Aineistoa tai osia siitä voidaan raportoida, esittää tai julkaista pro gradu -tutkielmassa. 

Lähtökohtaisesti aineistossa esiintyvien henkilöllisyys salataan ja luottamuksellisuus turvataan siten, 

etteivät osallistujat ole tunnistettavissa julkaistavista tai julkisesti esitettävistä aineisto-otteista. Me 

sekä Lapin yliopisto olemme sitoutuneet yksityisyytesi ja henkilötietojesi suojaamiseen. Aineistoa 

käsitellään lainmukaisesti ja tutkimuseettisiä periaatteita kunnioittaen. 

Osallistuminen on täysin vapaaehtoista. Sinulla on oikeus keskeyttää osallistuminen tutkimukseen 

milloin tahansa ilman seurauksia.  Suostumuksesta on laadittu kappale sekä tutkijalle että osallistu-

jalle. Tutkijalle luovutettu allekirjoitettu suostumus säilytetään osana tutkimusaineistoa. 

 

Allekirjoittamalla annan luvan yllämainittuun tieteelliseen tutkimukseen. Ymmärrän myös, että tie-

dot käsitellään luottamuksellisesti. 

 
________________________________________________        ________.________.2021 

Allekirjoitus ja nimenselvennys                                                            Päiväys   

 



 
 

Liite 2 

Tutkimukseen osallistuvan suostumus 

Tutkimus kuvataiteen etäopetuksesta korona-aikana 

Sinua on pyydetty osallistumaan pro gradu -tutkimukseemme, joka tähtää taiteen maisterin tutkin-

toon Lapin yliopistossa. Ohjaajanamme toimii professori Mirja Hiltunen. Luethan suostumustekstin 

huolellisesti ennen allekirjoittamista ja kysyt, mikäli kaipaat lisätietoja jostakin yksityiskohdasta.  

Tutkimuksemme tavoitteena on kerätä yläaste- ja lukioikäisten oppilaiden ja opiskelijoiden koke-

muksia kuvataiteen etäopetuksesta korona-aikana. Mikäli päätät osallistua, sinua pyydetään vastaa-

maan lomakekyselyyn. Vastaamiseen menee aikaa noin 10 minuuttia.  

Keräämme tutkimuksessa seuraavanlaista aineistoa: lomakkeiden kirjalliset vastaukset. Aineistoa 

säilytetään turvallisesti vain tätä tutkimusta varten.  

Aineistoa tai osia siitä voidaan raportoida, esittää tai julkaista pro gradu -tutkielmassa. 

Lähtökohtaisesti aineistossa esiintyvien henkilöllisyys salataan ja luottamuksellisuus turvataan siten, 

etteivät osallistujat ole tunnistettavissa julkaistavista tai julkisesti esitettävistä aineisto-otteista. Me 

sekä Lapin yliopisto olemme sitoutuneet yksityisyytesi ja henkilötietojesi suojaamiseen. Aineistoa 

käsitellään lainmukaisesti ja tutkimuseettisiä periaatteita kunnioittaen. 

Osallistuminen on täysin vapaaehtoista. Sinulla on oikeus keskeyttää osallistuminen tutkimukseen 

milloin tahansa ilman seurauksia. Suostumuksesta on laadittu kappale sekä tutkijalle että osallistu-

jalle. Tutkijalle luovutettu allekirjoitettu suostumus säilytetään osana tutkimusaineistoa. 

Allekirjoittamalla annan luvan yllämainittuun tieteelliseen tutkimukseen. Ymmärrän myös, että tie-

dot käsitellään luottamuksellisesti. Alaikäisten oppilaiden huoltajan tulee myös allekirjoittaa suostu-

mus. 

 
_________________________________________      ___________________________________________ 

Osallistujan allekirjoitus ja nimenselvennys                       Huoltajan allekirjoitus ja nimenselvennys 

 
Päiväys  ______.______.2021 

 

 



 
 

Liite 3  
 

Opettajien haastattelukysymykset 

1. Missä koulussa opetat? Kuinka kauan olet toiminut kuvataideopettajana? 

2. Millainen siirtymä etäopetukseen oli? Miten valmistauduit, kun sait kuulla etäope-

tukseen siirtymisestä? 

3. Jouduitko keksimään uusia tuntitehtäviä oppilaille? Millaisia?  Koitko uusien tehtä-

vien/aiheiden keksimisen haastavaksi? 

4.  Millä tapaa opetustilanteet järjestettiin? Miten pidit yhteyttä oppilaisiin? 

5. Millaista oli sosiaalinen vuorovaikutus etäopetuksen aikana? Kommunikoivatko op-

pilaat keskenään jotenkin? Teittekö ryhmätöitä etänä? 

6. Millaisia materiaaleja oppilaat käyttivät tehtävissään? Miten oppilaat pääsivät kä-

siksi materiaaleihin? 

7. Millä tapaa annoit oppilaille palautetta? Oliko palautteen antaminen haastavaa? 

8. Olivatko oppilaat etäopetuksessa motivoituneita? Poikkesiko motivaatio normaalista 

tai muuttuiko se? Millä tapaa pyrit motivoimaan oppilaita? 

9. Millä tapaa etäopetuksen järjestäminen vaikutti omaan motivaatioosi? 

10. Millä tapaa etäopetuksen järjestäminen vaikutti omaan jaksamiseesi? Lisääntyikö 

esimerkiksi työmäärä? 

11. Saitko vertaistukea muilta koulusi opettajilta? Entä muiden koulujen kuvataideopet-

tajilta? Millaista? 

12. Mikä oli kaikkein helpointa etäopetuksessa? 

13.  Mikä oli kaikkein haastavinta etäopetuksessa? 

14.  Mitä kokemus etäopettamisesta opetti sinulle? 

15. Vapaa sana kuvataiteen etäopetuksesta  

  



 
 

Liite 4 

 

Oppilaiden kyselylomakkeen kysymykset  

 

1. Olen 

a. Peruskoulun 7-luokalla 

b. Peruskoulun 8-luokalla 

c. Peruskoulun 9-luokalla 

d. Lukion 1. luokalla 

e. Lukion 2. luokalla 

f. Lukion 3. luokalla 

g. Joku muu 

 

2. Millaisia etäopetuksen tehtävät olivat verrattuna normaaleihin kuvataidetuntien teh- 

täviin? 

a. Tehtävät olivat todella vaikeita/tylsiä 

b. Tehtävät olivat melko vaikeita/tylsiä 

c. En huomannut eroa 

d. Tehtävät olivat melko mielenkiintoisia/innostavia 

e. Tehtävät olivat todella mielenkiintoisia/innostavia 

 

3. Kommunikoitko luokkakavereiden kanssa etäopetuksen kuvataidetunneilla? 

a. En yhtään 

b. Hyvin vähän 

c. Melko vähän 

d. Saman verran kuin normaalioloissa 

e. Melko paljon 

f. Hyvin paljon 

 

4. Millaista opettajalta saamasi tuki ja palaute oli kuvataiteen etäopetuksen aikana ver- 

rattuna normaalioloihin? 

a. En saanut yhtään tukea tai palautetta 

b. Sain vähän tukea ja palautetta 



 
 

c. Sain tukea ja palautetta yhtä paljon kuin normaalioloissa 

d. Sain hieman enemmän tukea ja palautetta 

e. Sain paljon enemmän tukea ja palautetta 

5. Miten motivaatiosi kuvataidetunneilla muuttui etäopetuksen aikana? 

 

5. Miten motivaatiosi kuvataidetunneilla muuttui etäopetuksen aikana? 

a. Motivaatio laski huomattavasti 

b. Motivaatio laski vähän 

c. Ei muutosta 

d. Motivaatio nousi vähän 

e. Motivaatio nousi huomattavasti 

 

6. Miten jaksamisesi kuvataidetunneilla muuttui etäopetuksen aikana? 

a. En jaksanut yhtään 

b. Jaksoin jotenkuten 

c. Ei muutosta 

d. Jaksoin hieman paremmin 

e. Jaksoin paljon paremmin 

 

7. Millaista työskentely ja kuvataiteen tehtävien teko kotona oli? 

8. Mikä oli kaikkein helpointa etäopiskelussa? 

9. Mikä oli kaikkein haastavinta etäopiskelussa? 

10. Vapaa sana kuvataiteen etäopiskelusta.  


