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1) Opetus ja opettajankoulutus koronasta 
johtuvan poikkeustilanteen aikana

2) Katse tulevaan: opettajankoulutuksen 
tulevaisuuden näkymiä
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Huomioita poikkeustilanteesta
 Opettajan työn arvo, koulun ja lähiopetuksen merkitys
 Läsnäolon ja ohjauksen tärkeys (myös etäopetuksessa)
 Opettajien vahva osaaminen ja kyky sopeutua muuttuviin 

tilanteisiin hyvin nopealla aikataululla
 Yhteisöllisyys ilahduttanut
 Vaatinut opettajilta valtavasti työtä, jaksamista, 

muuntautumiskykyä, joustavuutta, luovuutta …
 Huoli tilanteen vaikutuksista jaksamiseen ja hyvinvointiin 

sekä oppimistuloksiin
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Opiskelu etäopetuksen aikana 
korkeakouluissa

Onnistumisia ja haasteita
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Opetus ja opiskelu etäopetuksen aikana
• Sujunut hyvin
• Erityisjärjestelyt ja opettajien 

nopea etäopetuksen haltuunotto 
saavat opiskelijoilta kiitosta

• Etäopiskelu sopii osalle hyvin ja 
osa on kokenut tämän jopa arkea 
helpottavana parannuksena 
suoritustapojen joustavuuden 
kannalta
– työtavat ja ergonomia 

kuitenkin koetuksella
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• Kursseja jouduttu peruuttamaan
• Kurssien suorittaminen osin 

vaikeutunut
– Harjoitteluissa haasteita,
– Opiskelumateriaalien 

saatavuus vaikeutunut
– Gradun aineistonkeruussa 

vaikeuksia
– Työmäärä on kasvanut?
– Väärinkäytösten torjuminen 

etätenttien yhteydessä



Harjoittelut poikkeustilanteen aikana

 On joustettu ja pyritty mahdollistamaan opiskelijoiden valmistuminen, 
osalla opiskelijoista valmistuminen siirtyy syksyyn.

 Opetusharjoittelujen laajuus ja ajankohdat vaihtelevat; osassa 
yliopistoja opiskelijat olivat ehtineet suorittaa jo ennen rajoitusten 
voimaantuloa suuren osan ajankohtaisesta harjoittelujaksosta. 

 Harjoittelijoiden määrä vaikuttaa myös niiden toteutusmahdollisuuksiin.
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Harjoitteluiden toteutuminen
• Osa yliopistoista toteuttaa kaikki 

harjoittelut etänä erilaisia 
ratkaisuja hyödyntäen 

• Osa harjoitteluista toteutetaan 
erityisjärjestelyin opiskelijoille, 
joille sen siirtäminen syksyyn 
aiheuttaisi erityisiä ongelmia ja 
viivästymistä

• Varhaiskasvatuksen puolella 
erityisesti haasteita 
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• Osassa yliopistoja harjoittelu 
tai sen osa siirretty syksyyn 
(näin erityisesti VAKA-puolella)

• Opintojaksojen ajankohtia ja 
osin sisältöjä on muutettu 
(OPS-muutoksia)

• Korvaavia tehtäviä ja 
yksilöllisiä ratkaisuja 
valmistumisen 
mahdollistamiseksi



Esimerkkejä
• Aiempi työkokemus otettu huomioon harjoittelujakson suorituksessa. 

Jos on laajaa aiempaa työkokemusta, tekevät etänä. Jos ei aiempaa 
kokemusta, osa harjoittelusta suoritetaan syksyllä.  

• Opiskelijoilta saatuja ideoita toisin suorittamiseen on otettu käyttöön.
• Yhteistyötä lähikuntien, kenttäkouluverkoston ohjaavien opettajien ja 

erilaisten sidosryhmien kanssa.
• Hyödynnetään sidosryhmäyhteistyötä (etänä) ja opiskelijat tuottavat 

mm. oppimateriaalia kolmannen sektorin ja kouluopetuksen tarpeisiin
• Harjoittelu jatkuu etäopetusmateriaalien valmistamisella
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• Osa harjoittelusta jouduttu siirtämään syksylle. Samalla syksyn 
harjoittelun OPS:iin tehty pieniä muutoksia: mm. 2 op on muutettu 
etukäteistehtäväksi.  

• LO-puolella kandivaiheen harjoitteluun tehdään uusi opintojakso, joka 
tehdään etäharjoitteluna. Harjoittelun tavoitteita on hiukan muutettava. 
Kun nämä opiskelijat ovat maisterivaiheen harjoittelussa, tunnistuvat he 
erilaisen opintojakson kautta ja heidän viimeisessä harjoittelussa 
voidaan huomioida poikkeava edellinen harjoittelu.

• Eri harjoitusjaksojen paikan vaihtaminen opintorakenteessa siten, että 
keväällä toteutetaan ne harjoittelujaksot, jotka on mahdollista suorittaa 
etäopetusharjoitteluna.
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Katse tulevaan: 
opettajankoulutuksen 

tulevaisuuden näkymiä 
ja ratkaistavia 
kysymyksiä
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 Opettajankoulutuksen valinnat
– Valinnat uudistuivat mutta miten Vakava- ja soveltuvuuskoe 

toteutetaan?
– Hakijatilanne parantunut viime vuodesta
– Opettajankoulutuksen vetovoima

 TALIS 2018 -tutkimuksen tuloksia (julkaisu keväällä)
– Opettajat Suomessa tyytyväisiä työhönsä mutta…
– Osa yhteisöllisistä toimintatavoista lisääntynyt, osa vähentynyt
– Kehittävä palaute opettajan työn, hyvinvoinnin ja osaamisen 

kehittämisen tueksi?
 Opettajien osaaminen tulevaisuudessa ja onko enää yleistä 

pedagogista kelpoisuutta?
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Mitä vaikutuksia alla mainituilla on opettajankoulutukseen?
 Väestörakenteen kehitys ja muuttoliike
 Kielten kirjo lisääntynyt yhteiskunnassamme; tulevaisuus 

varhaiskasvatuksesta korkeakouluun yhä moninaisempi kielten ja 
kulttuurien suhteen. Samaan aikaan kielten opetus/opiskelu jatkaa 
yksipuolistumistaan. 

 Kansainvälistyykö, monikielistyykö ja monikulttuuristuuko
opettajankoulutus? Miten?

 Yhdessä tekemisen kulttuuri

Jotta voimme kehittää, tarvitsemme tutkimusta. Mitä opitaan opetuksen 
ja harjoittelujen monimuotoisesta järjestämisestä poikkeustilanteessa ja 
miten hyödynnämme tätä opettajankoulutuksen kehittämisessä?
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