
Kielten ja viestinnän amk-opettajien asiantuntijatiimi 

 

Tuija Tolonen-Kytölä, Centria-amk 

 

 

 

 

BLOGIKIRJOITUS   14.2.2020 

 

 

Opettajan läsnäolosta verkossa tulee huolehtia 

 

Kielten opetuksen TKI-hankkeet ovat olennainen osa ammattikorkeakoulujen kieltenopetuksen 
kehittämistyötä. Useat niistä ovat viime aikoina kytkeytyneet verkko-opetukseen ja digitaalisten 
sovellusten käyttöön opetuksen tukena. Näistä mm. Digijoujou-hanke päättyi menestyksekkäästi 
marraskuussa 2019 ja jatkuu vielä opintojaksototeutusten tuottamisen osalta vuonna 2020. 
Harvinaisten kielten opetukseen keskittyvä Kivako-hanke kestää vuoden 2021 kevääseen saakka. 

Myös useissa muissa opetuksen kehittämiseen tähtäävissä kieltenopetusta koskevissa hankkeissa on 
kehitetty materiaaleja, opetusmenetelmiä tai kokonaisia opintojaksoja verkko-opetuksen tueksi. Osaltaan 

nämä hankkeet palvelevat Korkeakoulujen oppimisen digitaaliset ympäristöt 2030 -digivisiota, 
johon suomalaiset yliopistot ja ammattikorkeakoulut ovat sitoutuneet (Arene 17.2.2020). 

Kielten verkko- ja monimuoto-opetusta pohdittaessa on esille noussut kysymys opettajan läsnäolon 
määrästä ja laadusta verkko-opetuksessa. Kuinka yhteys opiskelijaan turvataan, jos opetus toteutuu 
virtuaalisesti? Tarvitaanko kaiken digitaalisuuden keskellä opettajaa vielä sittenkin, kun robotit antavat 

palautteet tai oppimateriaalit tehtävineen ovat saavutettavissa ajasta ja paikasta riippumatta? 

 

Hankkeissa on opittu käyttämään erilaisia digisovelluksia, tehty eri alustoille soveltuvia 

oppimateriaalipaketteja tai rakennettu opintojaksoja.  Verkko-opintojakson laadukasta 

suunnittelua pedagogisine käsikirjoituksineen ja aikatauluttamineen on harjoiteltu. Mmös erilaiset 

verkko-opetuksessa ryhmän yhteydenpitovälineinä käytettävät työkalut, kuten AC, Zoom tai 

Skype, lienevät teknisesti useimmille nyt tuttuja.  Silti haikailuja vanhan ajan luokkaopetuksen 

perään on aika ajoin kuultavissa. Kontaktiopetus luokassa on nousemassa arvoonsa uudelleen sitä 

mukaa, kun opintojaksot siirtyvät verkkoon. 

 

Paluuta vanhaan ei kuitenkaan ole eikä tarvitse olla. Nuoret opiskelijat ovat erittäin halukkaita 

opiskelemaan verkon kautta, ja verkko-opintojaksojen kasvaa koko ajan myös ns. 

perinteisten päiväopiskelijoitten keskuudessa. Tämä ei silti tarkoita sitä, ettei opettajaa 

tarvittaisi. Päinvastoin. Opiskelutaidot ja keskustelu verkossa voivat olla vielä opettelussa, 

joten harjaantumista verkkotyöskentelyyn tarvitaan vielä, ja kielten oppimisessa opettajan ja 

opiskelijan kohtaamisen merkitys korostuu.  

Tulevaisuuden visioissa vuorovaikutuksen ja kommunikaation korostetaan, ja rakentava 

keskustelutaito sekä toisen ihmisen kohtaaminen on nostettu esille mm. Sitran megatrendeissä 

2020. Tämä suuntaus näkyy myös korkeakouluoppimisessa: halu tiimityöhön ja yhteydenpitoon 

toisten opiskelijoitten kanssa on suuri, vaikka osa oppimisesta tapahtuukin verkossa. Tarvetta 

opettajan antamalle palautteelle on selkeästi nähtävissä. 

  



Ns. alfa-sukupolvea koskevissa tutkimuksissa on todettu, että tulevaisuudessa opiskelija kaipaa 

yhä enemmän palautetta tekemisestään. Hän tarvitsee hyvän motivaation kiinnostuakseen 

oppimisesta ja edetäkseen opinnoissaan ja. Osa oppimisesta voi toteutua itseopiskeluna, jolloin 

automatisoitu vastaus kertoo, mikä osaamisen osa-alue kaipaa lisää harjoittelua. Robotisaatio ja 

tekoäly eivät korvaa aitoa inhimillistä vuorovaikutusta, sillä opettajan empaattinen kannustus ja 

kiinnostunut vuorovaikutus ovat tehokkain tapa aktivoida ja rohkaista opiskelijaa. Parhaimmillaan 

automatisointityökalut voivat sitä kutenkin olla apuvälineitä, joilla opettaja säästää aikaa 

opiskelijansa yksilölliseen ohjaamiseen. Verkko-opetus ei siis suinkaan tarkoita itsenäistä 

opiskelua.  

 

On kuitenkin totta, että yksilöllinen palaute vaatii aikaa – ja organisoinnin näkökulmasta tietenkin 

rahaa. Todellisuudessa resursseja on opettajalla käytössä yhä vähemmän. Joskus ajatellaan, että 

koska opintojakso toteutetaan ”vain verkossa”, opiskelijaryhmä voi olla suuri. Joissakin 

ammattikorkeakouluissa ryhmäkoot voivat olla myös kielten verkkototeutuksilla hyvinkin isoja, 

jopa yli sadan. Keskeistä olisikin, että kieltenopetuksen suunnittelussa otettaisiin huomioon kielen 

opetuksen erityinen luonne: yhteys opiskelijaan ja yksilöllinen palaute on oppimisen ehto. 

Massaopetus ei kielissä toimi. 

Millä tavalla palautetta voisi sitten antaa, jos opettajan resurssit ovat tiukat? Teknisesti opettajan 

läsnäolo voi toteutua verkkotapaamisin ja webinaarein tai esimerkiksi verkkokeskusteluin 

oppimisalustalla. Palautetta voi antaa myös videopalautteina tai ns. ohjaustapaamisissa etukäteen 

sovittuina aikoina. Verkkokokoontumisista hyödyllisiksi ovat osoittautuneet ns. ohjauswebinaarit, 

joissa annetaan ohjeita opintojakson ja tehtävien tekemiseen sekä käsitellään yhdessä ennakkoon 

tehtyjä oppimistehtäviä. Opiskelijoitten omaan tekemiseen (mm. esitykset, kysymykset. 

keskustelut) keskittyvät kokoontumiset ovat myös tärkeitä. Joskus yhteydenotoksi riittää pelkkä 

lyhyt viesti tai tervehdys opintojakson työtilassa.  

 

Kaikkia tapoja ei luonnollisesti voi toteuttaa samalla toteutuksella, mutta kontaktin olisi kuitenkin 

hyvä olla säännöllistä. Joillakin opintojaksoilla viikoittainen yhteys ryhmän kanssa on katsottu 

hyväksi.  Tärkeää on, että opiskelija voi tuntea itsensä huomatuksi ja että hänen työskentelyllään 

on merkitystä ─ myös verkossa.  

 

Tällä hetkellä yksilöllinen palaute ja tiivis yhteys opiskelijaan on käytännössä monelle opettajalle 

mahdoton ajatus, sillä opetukseen varattu aika menee opintojaksojen suunnitteluun, materiaalin 

kokoamiseen ja tehtävien tekemiseen. Tässä tilanteessa jo toteutuneet käynnissä olevat 

kehittämishankkeet ovat suureksi avuksi. Avoimesti saatavissa olevista oppimateriaaleista voi jo 

nyt poimia valmiita tehtäviä tai ainakin ideoita oman opetuksensa tueksi, ja pedagogiset 

menetelmät ja hyvät käytänteet ovat jalkautuneet jo laajojen opettajajoukkojen arkeen. 

Digijoujou-hankkeen tuotokset ovat kaikkien avoimesti käytettävissä osoitteesta: 

https://digijoujou.aalto.fi/projects/. 

 

KivAKO-hankkeessa parhaillaan pilotoitavien kielikurssien esittelyjä pääsee tarkastelemaan 

Haka-tunnuksilla Digicampus-alustan etusivulla osoitteessa 

https://digicampus.fi/course/index.php?categoryid=4. 
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