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Esityksen rakenne

◼ Tutkimusten ja selvitysten perusteella 

siirtymä etäopetukseen sujui 

teknisesti hyvin Suomessa

◼ Projektioppiminen on linjassa uusien 

opetussuunnitelmien kanssa: 

oppimiskäsitys, opetuksen 

työtavat, laaja-alainen osaaminen

◼ Projektioppimiskokeilu etäopetuksen 

aikana keväällä 2020 ja syksyllä 2020
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PISA-tutkimuksen 

mukaan suoma-

laiset nuoret esit-

tävät vähän kysy-

myksiä ja suun-

nittelevat kokeita



Kansallisten selvitysten ja tutkimusten 

mukaan

◼ Opettajat vaihtoivat nopeasti etäopetusmoodiin 

keväällä 2020

◼ Kohtuullisen onnistunut siirtyminen digipedagogiikkaan

◼ Opettajat saivat tukea siirtymisessä mm. tutoropettajilta

◼ Joissakin kouluissa haasteita digiyhteyksien kanssa

FNAE, (14.5.2020) Guidelines for primary education. Opetushallitus [The Finnish National Agency for Education 

(FNAE)]. https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/opetustoimi-ja-koronavirus

Ahtiainen, R., Asikainen, M., Heikonen, L., Hienonen, N. Hotulainen, R., Lindfors, R., Lindgren, E., Lintuvuori, M., 

Oinas, S., Rimpelä, A., & Vainikainen, M.-P. (2020). Koulunkäynti, opetus ja hyvinvointi kouluyhteisössä 

koronaepidemian aikana: Ensitulokset [Schooling, teaching and well-being in the school community during the 

pandemc: First results]. Helsingin yliopisto: Koulutuksen arviointikeskus [University of Helsinki: Centre for 

Assessment]. https://www.helsinki.fi/fi/uutiset/koulutus-kasvatus-ja-oppiminen/koronakevat-kuormitti-huoltajia-ja-

opettajia-oppilaiden-kokemukset-etaopetuksesta-vaihtelivat

Karvi [FEEC] (2020). Korona-aika on haastanut kouluja ja oppilaitoksia kehittämään uusia hyviä käytänteitä [The 

Korona era has challenged schools and colleges to develop new good practices]. Kansallinen arviointikeskus, 

Karvi [Finnish Education Evaluation Centre, FEEC] https://karvi.fi/2020/11/17/korona-aika-on-haastanut-kouluja-ja-

oppilaitoksia-kehittamaan-uusia-hyvia-kaytanteita/

https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/opetustoimi-ja-koronavirus


Pitkäjänteinen digistrategiatyö ja sen 

toimeenpano

◼ Suomessa on ollut kuusi kansallista digistrategiaa 

vuodesta 1985 lähtien. Viime aikoina strategiat on 

integroitu osaksi hallitusohjelmia ja opetussuunnitelmia.

◼ Strategioiden pohjalta on 

- käynnistetty tuhansia kehittämishankkeita kaikilla 

koulutuksen asteilla

- koulutettu opettajia

- hankittu digilaitteita ja kehitetty digi-infraa

Mahlamäki-Kultanen, Lauriala, Karjalainen, Rautiainen, Räkköläinen, Helin, Pohjonen 

& Nyyssölä, 2014). Mahlamäki-Kultanen, S., Lauriala, A. Karjalainen, A. Rautiainen, M. 

Räkköläinen, M. Helin, E., Pohjonen, P. & Nyyssölä K. (2014). Opettajankoulutuksen 

tilannekatsaus: Tilannekatsaus marraskuu 2014 [Analysis of current status of teacher

education]. Opetushallitus: Muistiot 2014:4.
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Edellytykset etäopetukseen siirtymiselle
1. Opettajat

◼ Tuoreen seurantatutkimuksen mukaan1), kaikkiaan 

- 51% perusopetuksen (luokat 1 – 9) opettajista arvioi, 

että heillä oli perustaidot digiopetukseen

- ja 37% arvioi, että heillä oli vähintään kehittyneet 

digiopetustaidot. 

◼ Lukion opettajat ovat tehneet digitaalisen ylioppilaskokeen 

myötä digiloikan. Ensimmäiset digitaaliset 

ylioppilaskokeet järjestettiin 2013.

1) Tanhua-Piiroinen, E. Kaarakainen, S.-S. Kaarakainen, M.-T., Viteli, J., Syvänen, A. 

& Kivinen, A. (2019) Digiajan peruskoulu [Primary and Secondary level school at the 

Digital era]. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 6/2019. 

http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/161383/6-2019-

Digiajan%20peruskoulu_.pdf?sequence=1&isAllowed=y



◼ Suurimmalla osalla suomalaisista oppilaista/opiskelijoista 

on tarkoituksenmukaiset digi-taidot (asennemittaukset, 

itsearvioinnit ja osaamistestit) 1)

◼ Tutkimuksen Computer and Information Literacy Study

20182) mukaan suomalaisten 15-vuotiaiden digitaidot ovat 

maailman parhaita yhdessä korealaisten ja tanskalaisten 

nuorten kanssa. 

1) Tanhua-Piiroinen, E. Kaarakainen, S.-S. Kaarakainen, M.-T., Viteli, J., Syvänen, A. 

& Kivinen, A. (2019) Digiajan peruskoulu [Primary and Secondary level school at 

the Digital era]. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 6/2019. 

http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/161383/6-2019-

Digiajan%20peruskoulu_.pdf?sequence=1&isAllowed=y

2) Fraillon, J., Ainley, J., Schulz, W., Friedman, T. & Duckworth, D. (2019). Preparing 

for Life in a Digital World. IEA International Computer and Information Literacy 

Study 2018: International Report. https://www.iea.nl/sites/default/files/2019-

11/ICILS%202019%20Digital%20final%2004112019.pdf

Edellytykset etäopetukseen siirtymiselle
2. Oppilaat

https://www.iea.nl/sites/default/files/2019-11/ICILS%202019%20Digital%20final%2004112019.pdf


Opettajien arvio digivälineiden käytöstä 

perusopetuksen 8 luokalla

Kaikilla tunneilla

Suurella osalla

tunneista

Puolella tunneista

Joillakin tunneilla

Ei juuri koskaan

Ei koskaan



◼ Kaikilla kouluilla on internetyhteys ja 

oppilailla/opsikelijoilla on sähköpostiosoite koulukäyttöön 1)

◼ Internetyhteydet toimivat2)

◼ Korona etäopetuksen aikana suurella osalla oppilaita oli 

digivälineitä käytössä. Koulut lainasivat välineitä jne…

1) Fraillon, J., Ainley, J., Schulz, W., Friedman, T. & Duckworth, D. (2019). Preparing 

for Life in a Digital World. IEA International Computer and Information Literacy 

Study 2018: International Report. 

2) https://www.expat-finland.com/telecommunications_and_media/isp.html

Edellytykset etäopetukseen siirtymiselle
3. Infra ja digi-välineet



COVID-ajalla on ollut vaikutus oppilaiden ja 

opiskelijoiden oppimiseen (oppimisvaje) ja 

hyvinvointiin globaalisti. Esim:

Loades M.E. et al. (2020). Rapid Systematic Review: 

The Impact of Social Isolation and Loneliness on the 

Mental Health of Children and Adolescents in the 

Context of COVID-19. J Am Acad Child Adolesc

Psychiatry. 

◼ 63 artikkelissa tarkastellaan sosiaalista eristyneisyyttä ja 

yksinäisyyttä sellaisten oppilaiden kohdalla, jotka eivät 

tällaista olleet kokeneet ennen COVID –aikaa.

◼ Eristyneisyys ja yksinäisyys lisäävät depression ja 

syrjäytymisen riskiä.

◼ Eristyneisyyden ja yksinäisyyden keston pituudella on 

yhteys depressioon ja syrjäytymiseen 

◼ …



Esityksen rakenne

◼ Tutkimusten ja selvitysten perusteella 

siirtymä etäopetukseen sujui 

teknisesti hyvin Suomessa

◼ Projektioppiminen on linjassa uusien 

opetussuunnitelmien kanssa: 

oppimiskäsitys, opetuksen 

työtavat, laaja-alainen osaaminen

◼ Projektioppimiskokeilu etäopetuksen 

aikana keväällä 2020 ja syksyllä 2020
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◼ Monet luonnontieteiden opetuksen uudistamisen

hankkeet perustuvat oppimistutkimukseen1, kuten:

◼ reform-based (e.g., Veal et al., 2016), 

◼ inquiry-based (e.g., Furtak et al., 2012)

◼ Project-based-learning (Krajcik & Shin, 2014), and 

◼ constructivist teaching (e.g., Haney & McArthur, 

2002). 

Monet opetuksen uudistamisen hankkeet

perustuvat oppimistutkimukseen …

1National Academy 
of Science, 
Engineering, and 
Mathematics 
[NASEM], 2018



Joitain oppimistutkimuksen tuloksia:

◼ Ennakkokäsitykset: Kokemuksiin perustuvat käsitykset 

vaikuttavat siihen, kuinka opimme käsitteitä.

◼ Käsitteiden verkko ja merkitykset vaikuttavat siihen, 

kuinka pystymme ratkaisemaan ongelmia´, palauttamaan 

aikaisempia tietoja työmuistiin ja käyttämään tietoa.

◼ Metakognitio: oppimaan oppimisen taidot kehittyvät, kun 

oppija tarkastelee oppimisprosessiaan: oppijan on opittava 

itsearvioinnin taitoja; arvioimaan oppimista ja prosessia …

◼ Motivaatio, kiinnostus, minäpystyvyys (…) vaikuttavat 

mitä ja kuinka syvällisesti oppimiseen 

sekä hyvinvointiin, …

◼ Sosiaalisella vuorovaikutuksella 

on vaikutus siihen mitä ja millä tavalla

opimme. 

◼ Kontekstilla voimme vaikuttaa kiinn-

nostumiseen ja oppimiseen

◼ Artefaktit, joita rakennellaan oppimisen

yhteydessä vaikuttaa oppimiseen
◼ …



Projektioppiminen

Project Based Learning (PBL) model

(Krajcik & Shin, 2015; Blumenfeld & al., 2000)

◼ Toimintaa ohjaa kontekstualisoiva ohjaava kysymys.

◼ Fokus on opetussuunnitelman oppimistavoitteissa,

◼ Oppilaat oppivat/opiskelevat/tutkivat ohjaavan kysymyksen 

suunnassa pyrkien ymmärtämään ilmiötä eli:

◼ ovat aktiivisia tiedon rakentelussa

◼ ovat aktiivisia luonnontieteiden tietokäytännöissä

opiskelevat yhteisöllisesti (sitoutuvat opiskeluun) 

◼ käyttävät digivälineitä ja luovat artefakteja, jotka 

auttavat työskentelemään, keskustelemaan.

◼ Oppilaiden opiskelua ohjataan (scaffolded).

◼ Formatiivinen arviointi
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Mitä ovat luonnontieteiden ja insinööritieteiden 

tietokäytännöt?

Tietokäytännöt toimivat yhdessä – Niitä ei voi eristää!

Erilaiset tavat tietää ja tehdä tavalla, jolla luonnontieteilijät ja 

insinöörit toimivat tutkiessaan alan ilmiöitä tai designatessaan

maailmaa. 

1. Tieteellisten kysymysten tekeminen (science) ja 

ongelmien asettaminen (engineering)

2. Mallien kehittäminen ja käyttö

3. Tutkimusten suunnittelu ja toteutus

4. Aineiston analysointi ja tulkinta

5. Matemaattinen tai laskennallinen ajattelu

6. Selitysten rakentaminen (science) ja ratkaisujen 

kehittäminen (engineering)

7. Argumentin esittäminen tulosten perusteella

8. Informaation hankkiminen ja kommunikointi



Argumentointi

Mallien rakentelu (artefakti)

◼ Opiskelijat rakentavat mallia (opettajan ohjauksessa), 

joka on 

- yhteensopiva aineiston,

- ja aikaisemman luonnontieteellisen tiedon kanssa; 

- ja jonka avulla voidaan kuvailla, selittää, tai tehdä 

ennusteita 

◼ Opiskelijat kommunikoivat ja vertailevat, millä tavalla eri 

ryhmien mallit esittävät tarkasteltavaa ilmiötä ja selittävät 

uusia tilanteita. 

◼ Malleja parannellaan, jotta niiden selitysvoima ja 

ennustevoima paranisi ja malli pystyisi paremmin ottamaan 

huomioon ilmiöön liittyvää aineistoa. 
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Opettajan ohjaus

◼ Opettajan “epäsuoralla” ohjauksella merkitystä.

◼ Tyypillisiä kysymyksiä:

◼ “Mitä olet tähän mennessä tehnyt? Miksi?”

◼ “Miten perustelet tuota päätelmää?”

◼ “Millä perusteella tiedät tämän asian?”

◼ Oppilaat eivät ymmärrä asiaa ennen kuin osaavat asian 

selittää!



Opetusmoduuli Newtonin mekaniikan 

opetukseen

◼ Ohjaava kysymys:

Miksi esineet putoavat joskus samalla ja joskus eri tavalla?

Opiskelija osaa Newtonin mekaniikkaa, kun:

◼ osaa analysoida liikettä, tunnistaa tasaisen ja kiihtyvän 

liikkeen sekä tehdä ennusteita tukeutumalla liikkeen 

malleihin,

◼ osaa analysoida kappaleeseen vaikuttavan  kokonaisvoiman, 

kappaleen massan ja kiihtyvyyden välisiä yhteyksiä,

◼ osaa tukeutua luonnontieteiden ja teknologian alan 

tietokäytäntöihin, kun suunnittelee, arvioi ja kehittää 

kokeellisia tutkimuksia, joihin tukeutuen mallinnetaan …
17

Liikkeen

mallit

Newtonin II 

laki
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Aineiston käsittely ja artefaktin
rakentaminen
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Alustavinen mallien
esittely, kommunikointi



Opiskeluun sitoutuminen

20



Sitoutuminen opiskeluun (Engagement in the 

context of flow theory)  (Csikszentmihalyi, 1990)

◼ Sitoutuminen on tilanteeseen ja hetkeen liittyvä kokemus, 

joka vaihtuu hetkestä ja tilanteesta toiseen

◼ Edellytykset sitoutumiselle (preconditions)

- tilannekohtainen kiinnostus (content and context

specific), ja riippuu aiemmista tiedoista, arvoista ja tunteista.

- opiskelijan taidot suhteessa tehtävään

(situational resources), 

- tehtävään liittyvä haste

(situational task demands).

21

emotional 

engagement

cognitive 

engagement

behavioural engagement can be considered 

as absorbtion or flow-like experience in which 

concentration is very high and time and space disappear. 



Väite: projektioppiminen/tutkimuksellinen 

oppiminen kiinnostumista/sitoutumista 

◼ Seuraavilla asioilla on yhteys kiinnostuksen kehittymiseen: 

aikaisemmat tiedot, sisältö, konteksti, aktiviteetin muoto 

(autonomia, pätevyys, ryhmään kuuluminen), relevanssi 

(Bennett, Lubben, Hogarth & Campbell, 2004).

◼ Potvinin ja Hasnin (2014) tekemän 228 artikkelin  systemaat-

tisen analyysin perusteella lukioikäisten kiinnostuksesta 

luonnontieteiden opiskelua kohtaan tiedetään:

◼ 8 artikkelissa tarkasteltiin tutkimuksellista tai 

projektioppimista: vain kahdessa oli evidenssiä 

kiinnostuksen kehittymisestä

◼ 9 artikkelissa tarkasteltiin yhteisöllisä/yhteistoiminnallista 

oppimista: kahdeksassa oli evidenssiä kiinnostuksen 

kehittymisestä 22



ESM ksely:

…

Missä määrin tunsit seuraavia

tunteita aktiviteetin

aikana (4-portainen skaala):

• Aktiviteetin haastavuus

• Taidot aktiviteetin aikana

• Aktiviteetin kiinnostavuus

…

Indicate science activity

• Muotoilin kysymystä

• Rakensin mallia

• …

01.06.14 23

Oppimiseen sitoutumisen mittaaminen

experience sampling menetelmällä (ESM) 
(Csikszentmihalyi & Schneider, 2000)



Sitoutuminen oppimiseen eri luokissa
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12,0 %

14,0 %

Teacher 1
(N =  437)

Teacher 2
(N = 378)

Teacher 3
(N = 766)

Teacher 4
(N = 277)

% satunnaisesti valituissa tilanteissa

(= korkea taito, haste ja kiinnotsus)

Average 8,8%

Class 1         Class 2         Class 3        Class 4



Kuinka monta prosenttia oppilaista arvioi

olevansa sitoutunut opiskeluun
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0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

PBL (N = 815) Control (N =1043)

% satunnaisesti valituissa tilanteissa

(= korkea taito, haste ja kiinnotsus)

Average 8,8%



Oppiminen 

projektioppimisessa
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Oppimisen mittaaminen projektioppimisessa

◼ Yhteisöllinen testin suunnittelu:

◼ Tieto (käsitteellinen, menetelmällinen)

◼ Kognitiivinen prosessi (muistaminen … soveltaminen)

◼ Luonnontieteiden tietokäytännöt

◼ 1/3 monivalintatehtäviä

◼ Iterointeja, reliabiliteettianalyysi

◼ Näennäsikokeellinen asetelma:

Tutkimusryhmä:      O1 X  O2

Kontrolliryhmä:        O1 O2

27



Esitä kaksi kysymystä, joiden pohjalta voidaan 

tutkia mäenlaskuun liittyvien mitattavien

suureiden välisiä riippuvuuksia.

◼ Käsitteellinen tieto: nopeus, kiihtyvyys, voima, matka (etäisyys)

◼ Luonnontieteen tietokäytännöt, menetelmällinen tieto: 

Kysymyksen muotoilu

◼ Osaaminen (kompetenssi) PISA:ssa: 

luonnontieteellisen kokeen suunnittelu ja arviointi

◼ Kognitiivinen prosessi (ajattelun taso, jolla tietoa käytetään) 

Soveltaminen / uuden tuottaminen

28
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4. Forces acting on a ball  
Watch a slow-motion video about football kicking. 

 
Http://youtube.com/watch?v=v0zowDrCbEs  
Which forces are acting on a ball after a few seconds from 
the kick? Draw a picture. 



Conceptual knowledge (7 items) 
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Procedural knowledge (7 items) 
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Post-test

t = 1.4ns
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t = -0.4ns

Points



Projektioppimisen tutkimusten mukaan 

projektioppiminen on keino …

◼ ohjata opiskelijoita opiskelemaan opetussuunnitelman 

tavoitteiden mukaan

◼ tukea opiskelijoita oppimaan tiedonalan keskeisiä 

käsitteitä yhdessä tiedonalan tietokäytäntöjen kanssa  

opetussuunnitelman tavoitteiden mukaisesti

◼ tukea kiinnostuksen/motivaation kehittymistä

32
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Projektioppiminen vastaa uusissa

opetussuunnitelmissa kuvattuihin 

tavoitteisiin: oppimiskäsitys, opetuksen 

työtavat
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Opetussuunnitelmissa kuvatun oppimiskäsityksen 
mukaan 

◼ oppiminen on seurausta opiskelijan aktiivisesta ja 

tavoitteellisesta toiminnasta (projektioppiminen: 

opiskelijan aktiivisuus tiedon rakentelussa). 

◼ oppiminen tapahtuu vuorovaikutuksessa (vuorovaikutus ja 

yhteistyö). 

◼ opiskelija tulkitsee, analysoi ja arvioi eri muodoissa 

esitettyä aineistoa, informaatiota tai tietoa aikaisempien 

kokemusten ja tietojen pohjalta. (tietokäytäntöjen 

aktiivinen käyttäminen)

◼ Oppimiskäsityskuvauksessa tuodaan esille myös 

reflektiivisyyden ja artefaktien käytön yhteys oppimiseen. 
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Opetussuunnitelman kuvaus 

opiskeluympäristöistä ja opetus-, ohjaus- ja 

opiskelumenetelmistä

◼ Opiskeluympäristöt tukevat vuorovaikutusta ja yhdessä 

työskentelyä ja siinä käytetään digitaalisia ympäristöjä ja 

ohjelmia oppiaineelle luonteenomaisella tavalla tiedon 

hankintaan, käsittelyyn ja arviointiin sekä tuottamiseen ja 

jakamiseen. 

◼ Työtapakuvauksen mukaan opiskelijoita ohjataan 

tutkimiseen ja yhteistyöhön sekä ratkomaan aktiivisesti 

avoimia ja riittävän haastavia tehtäviä. Opiskelijoita 

ohjataan havaitsemaan ongelmia, esittämään kysymyksiä 

ja etsimään vastauksia. 
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Projektioppiminen ja laaja-alainen osaaminen

◼ Projektioppimisen tavoitteena on oppia oppimisen ja 

osaamisen perustana olevia kognitiivisia (luova ja 

kriittinen ajattelu, oppimaan oppiminen) taitoja samalla 

kuin tavoitellaan oppiaineen tavoitteiden mukaista 

osaamista. 

◼ Laaja-alaisen oppimisen tavoitteet korostavat 

vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja ja vastuun ottamista 

omasta työskentelystä. 

◼ Projektioppimisen yhteydessä harjoitellaan erilaisten 

tekstien kirjoittamista, kriittistä tulkitsemista, 

argumentointia ja analysointia. 
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Esityksen rakenne

◼ Tutkimusten ja selvitysten perusteella 

siirtymä etäopetukseen sujui 

teknisesti hyvin Suomessa

◼ Projektioppiminen on linjassa uusien 

opetussuunnitelmien kanssa: 

oppimiskäsitys, opetuksen 

työtavat, laaja-alainen osaaminen

◼ Projektioppimiskokeilu etäopetuksen 

aikana keväällä 2020 ja syksyllä 2020
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Survey on high school students learning during 

distance teaching (Nspring= 200; Nautumn= 70)

◼ A survey was organized in the beginning of May in 4 high 

schools and in the mid of December in 2 high schools







Työskentely ryhmissä verkko-oppimisym-

päristössä: Ryhmät esittelevät toisilleen 

tutkimuskysymyksiä
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Keltä sain apua etäopiskelun aikana?
1=ei lainkaan, 2=jossain määrin, 3=paljon, 4=erittäin paljon

Opettaja

Opiskelija samalla kurssilla

Muu opiskelija

Isä

Äiti

Sisarus

Joku muu

1 2 3 41=ei koskaan,                  3=Melkein
2=joillakin        kaikilla         4 kaikilla

tunneilla       tunneilla tunneilla

Joulukuu 2020

Toukokuu 2020



Miten opiskelit etäopetuksen aikana?

1 2 3 4

Laadin yhteistä dokumenttia

Keskustelin oppilaiden kanssa netin välityksellä

Esitin tutkimuksen tuloksia muille oppilaille

Tein aineiston pohjalta johtopäätöksiä

Tein kokeita oman suunnitelman mukaan

Tein kokeita ohjeen mukaan

Luin oppikirjaa/oppimisympäristön tekstejä

Tein tehtäviä

Seurasin opettajan opetusta

Joulukuu 2020

Toukokuu 2020

1=ei koskaan,             3=Melkein
2=joillakin        kaikilla        4 kaikilla

tunneilla      tunneilla tunneilla
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2019 

keskiarvo 

9%, luokan 

ka 7 – 13%


