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Mitä huolia nousi oppilaiden hyvinvoinnin kannalta?

Olivatko huolet erilaisia tai voimakkaampia kuin alkuvuonna?

Mitä myönteistä etäkoulussa nähtiin?

Hyvinvoinnin huolet 

 Kuinka suurena huolen aiheena seuraavat asiat mielestäsi näyttäytyivät koulussasi poikkeusolon (etätyöskentely) 
aikana?” - 15 mahdollista huolenaihetta, lisäksi toukokuussa: Oppilaiden puutteelliset tietotekniset taidot

Etäkoulun kielteiset ja myönteiset puolet oppilaille 

 avoin kysymys

Lisäkysymys toukokuussa: yhteydenpidon vaikeudet

Vastaajan sukupuoli

Työskentely poikkeusolon aikana (missä määrin etänä)

Ammattiryhmä

Vastaajan oma uupumus 7 kysymystä BBI-9 mittarista (9-item Bergen Burnout Inventory, Feldt ym., 2014; Salmela-
Aro ym., 2011).
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Kyselyaineisto kerättiin Keski-Suomesta

 Koulujen hyvinvointityön tutkimukseen tammi-helmikuussa osallistui: 

– 437 henkilökunnan jäsentä 48 koulusta.

 COVID-19 aiheuttaman poikkeusolokyselyyn toukokuun lopussa saimme:

– 270 vastausta 27 peruskoulusta

Pääsääntöisesti 
etänä
57 %

Osittain etänä 
ja osittain 
koululla

26 %

Pääsääntöisesti 
koululla

17 %

VASTAAJISTA TYÖSKENTELI POIKKEUSOLOJEN AIKANA
23,8 %

31,7 %

17,6 %

9,5 %

5,8 %

11,9 %

32,1 %

29,5 %

19,0 %

8,6 %

6,0 %

4,9 %

Aineenopettajat

Luokanopettajat

Koulunkäynnin…

Erityisopettajat

Rehtorit

Muut Alkuvuosi Poikkeusolo

Kaikkiaan huolten määrä väheni.

 Eli osa huolenaiheista oli suurempia alkuvuonna kuin 

poikkeusaikana.

 Vähentyneet huolet liittyivät pitkälti toimintaan 

luokkahuoneessa.

Mitkä huolet vähenivät ja 
mitkä jäivät piiloon?
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Etäkoulun aikana korostuivat huolet
• oppimisvaikeuksista,
• yksinäisyydestä ja
• jaksamisesta.

Näistä oppimisvaikeudet olivat isoimpia 
huolenaiheita jo alkuvuonna.

Sen sijaan yksinäisyys ja uupumus eivät 
vuoden alussa olleet isoimpien huolien 
joukossa.

Tarkkaavuuspulmaiset lapset 
keskittyivät etäyhteyksin 
työskenneltäessä paremmin usein 
kuin isossa lapsiryhmässä 
työskennellessään.” (erityisopettaja)

Oppilaat, joilla 
haasteita koulussa, 
loistivat etäkoulussa. 
Esim. aistiherkät 
lapset.” (luokanopettaja)

Ne oppilaat, joilla on oppitunneilla 
keskittymisen ja työskentelyyn 
ryhtymisen pulmaa, pärjäsivät hyvin 
etäopetuksessa. He saivat itse 
rytmitettyä päivän aikataulun 
melkolailla itselleen sopivaksi, tällöin 
myös tehtävät tulivat tehtyä.” 

(aineenopettaja)
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Avoimissa 
vastauksissa näkyi 

huoli oppilaiden 
psyykkisessä 

hyvinvoinnissa ja 
oppimisesta

Huoli 
työmäärästä 
molemmilla 
(aineenopettaja)

Oppilaat väsyivät 
ruudulla opiskeluun ja 

kuormittuivat 
liiallisesta päätetyöstä. 

(aineenopettaja)

Oppilaiden pelot, 
ahdistuneisuus, 

yksinäisyys, 
levottomuus sekä 
oppimisvaikeudet 

lisääntyivät 
etäopetuksen aikana.

(luokanopettaja)

Huoli etenkin 
tukea tarvitsevien 

oppilaiden 
oppimisesta ja 
jaksamisesta.
(aineenopettaja)

Huomasin parinkin 
oppilaan kohdalla, 

että alkoi ilmaantua 
suurta apatiaa, jopa 

lähes masennusta
(luokanopettaja)

Jotkut lapset 
kokivat 

eristyksessä olon 
raskaaksi…

(luokanopettaja) 

 Etäkoulu sopi osalle oppilaista hyvin, osalle huonosti. Sopivuutta voi olla vaikea ennustaa etukäteen. 

 Lähiopetuksen merkitys korostui.

 Koululle nimetty henkilö/työryhmä, jolle johdon taholta osoitettu aikaa arvioida lasten yksilöllistä tilannetta 

ja tehdä toimenpiteitä eli yksilöllinen harkinta lähiopetuksen järjestämisestä => luotava toimintatapa: kuka 

tekee, mitä tekee ja milloin

Erityisesti huoli nousi niistä oppilaista, jotka eivät saa kotoaan tarpeeksi opastusta etäopiskeluun. (koulunkäynnin ohjaaja)

Jos etäopetukseen joudutaan uudelleen, tiedetään paremmin ketkä oppilaista tarvitsevat jatkuvaa ohjausta. Pitää myös 
miettiä olisiko sittenkin parempi erityistä tukea tarvitsevien ehdottomasti olla koulussa vaikka perhe sanoo hoitavansa 
kouluasioista kotona. (luokanopettaja)
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 Tehostetun tai erityisen tuen piirissä olevat oppilaat huolestuttivat.

 Tuen piirissä olevat oppilaat (vaikka ei virallista tuen päätöstä?) lähiopetukseen – edes jaksoittain?

Heidän huoltajilleen ohjeistusta, miten ja kuinka paljon kotona tulee antaa apua ja tukea.

Erityisen, tehostetun ja yleisen tuen piirissä olevat oppilaat eivät saaneet sitä tukea, jonka lähiopetus mahdollistaa. 
(luokanopettaja)

Tehostetun tuen oppilaiden kotona väsyttiin selkeästi ja ohjaajan antama tuki puhelimella koettiin välillä liian 
pieneksi. (luokanopettaja)

Ne oppilaat, joilla oli jo aiemminkin oman työskentelyn ohjaamisen vaikeuksia, korostuivat etäopetuksen aikana 
entisestään. […] Vanhempi pyysi myös aivan suoraan apua sängyssä makaavan nuorensa 
motivoimiseen.”(aineenopettaja)

 Vanhemmat eivät aina toimineet oppimisen kannalta parhaalla tavalla. 

 Tiedonkulku ja työnjako ei ollut aina toimivaa. 

 Oppilaat kuormittuivat paljosta työmäärästä.

Henkilökunnalle ja huoltajille selkeät ohjeet myös siitä, mitä tehdään kotona – etäkoulu  ei ole kotikoulu. 

 Johdon tulee suunnitella yhteistyö, työnjako ja tiedonkulku.

Opettajille käytänteet siitä, miten jakavat tiedon oppilaalle kasautuvista työmääristä eri oppiaineissa.
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 Vuorovaikutus kaikkien kanssa ei aina toiminut etäyhteydessä.

 Yhteydenpidonkanavia ja opetukseen käytettyjä sovelluksia oli useita.

Henkilökunnalle koulutusta hyvästä etävuorovaikutuksesta ja toimivat välineet.

 Yhteydenpito selkeästi sovittujen rajallisten kanavien kautta.

Tulevaisuutta ajatellen yhdenmukaisemmaksi opettajien etäopetustavat / kanavat. Useampien luokkien 

yhteisenä erityisopettajana aluksi oli haastavaa, kun kaikki käyttivät erilaisia kanavia / sovelluksia. Samaa viestiä 

on tullut oppilaiden huoltajilta. (erityisopettaja) 

 Kaikkia oppilaita ei saatu aina etäyhteyteen.

 Koululle käytäntö siitä, miten ja ketkä resursoidaan tekemään ”kadonneiden jäljittämisestä”.

Kaikki saatiin lopulta kiinni, tsemppariohjaajat, luokanohjaajat, opot ja erityisopettajat tekivät tässä kyllä hienoa 

työtä meidän koulussa! (aineenopettaja). 

Erinomaisesti toimiva työnjako ja uuden työnkuvan luominen, jonka ansiosta oppilaat tavoitettiin ja heistä 

huolehdittiin. (aineenopettaja)
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Kiitos!
Miia Pilvi Tuija

Minna Anna-Maija  
Heli     Tiia Henna


