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Koronaepidemia toi opettajien työhön nopean muutoksen: oppilaitoksissa annettava opetus muuttui vuorokau-
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opiskelijan keskinäisestä viestinnästä syntyneistä keskusteluista ja videoista. Havainnot ovat sekä aukikirjoitettu 
että esitetty pieninä videonäytteinä todellisista tilanteista.  

 
Tutkimuksen mukaan haasteet keskittyvät teknisiin asioihin, kuten kuvamateriaalin näkyvyyteen sekä oikeanlai-

sen terminologian löytämiseen opettajan ja opiskelijan välillä. Valmistettava materiaali asettaa haasteen opetta-

jalle, joka ei saa näppituntumaa työhön esimerkiksi syötösten osalta. Myös musta väri aiheuttaa kuvan vastaanot-
tajalle heikon yksityiskohtien näkyvyyden, mikä hankaloittaa ohjaamista. Mittasuhteiden hahmottaminen on haas-

tavampaa kuin lähiopetuksessa, samoin valmistettavan tuotteen kokonaisuuden tulkintaan tarvitsee harjaantua. 
Opiskelijalle haasteet ovat tekniset sekä ympäristö, sillä opiskelija on työskennellyt esimerkiksi kaavoituksen ja 

leikkuun osalta lattialla.     
 

Työn toisena tavoitteena ollutta valinnaiseen tutkinnon osaan tehtyä miesten liivin etäopetusmateriaalia; kirjallista 

pienempiin osiin jaettua peruskaavan piirto-ohjetta sekä videoina toteutettujen valmistusohjeiden soveltuvuutta 
käytäntöön on yhden opiskelijan toimesta kokeiltu ja saatu palautetta sekä kehittämisideoita jatkokehitystä var-

ten. 
 

Opiskelija koki tallenteet hyvinä opetusmuotoina, koska niitä voi katsoa uudelleen ja uudelleen aina oman valmis-

tuksellisen tilanteen niin vaatiessa. Hän toivoi videoiden lisääntyvän jatkossa paitsi kokonaisten perustuotteiden, 
joita jokainen opiskelija voi mieltymystensä ja tavoitteidensa mukaan varioida, myös erilaisten yksityiskohtien 

osalta.     
 

Tämän työn hyötyarvona on kokemus siitä, että myös ompelemista voi opettaa etänä. Työ antaa vinkkejä jatkoa 

ajatellen niille, joille kokemus on vielä läpikäymättä. Se asettaa erilaisia haasteita kuin lähiopetus, mutta se on 
erittäin opettavaista paitsi ammatillisesti ja välineistöllisesti, myös itsetuntemuksen osalta opettajalle. Opiskelijalle 

se on mm. ammatillisen sanaston haltuunottamisen paikka, poikkileikkauskuvien ymmärtämisen todellinen testiti-
lanne sekä itsenäisen ajattelun ja -toiminnan kasvattamisen mahdollisuus.   
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Abstract 
 

The coronavirus epidemic changed rapidly the work of teachers: within one day it transformed teaching from 
classroom to a teaching made from a distance. This thesis describes the work of teachers and different modes of 

teaching, focusing especially on distance teaching and the challenges around it. The subject of the research is a 

clothing teacher and one student who made a men's jacket at home. The case study is based on observations 
from their Teams -video recording as well as authentic Teams meetings. The research also utilizes communica-

tion and discussions between the teacher and the student on the WhatsApp application. The findings are both 
transcribed and presented as small videosamples of the real situations.  

 

According to the study, the challenges are mostly related on technical issues such as the visibility of the visual 
material and finding the right kind of terminology between the teacher and a student. The material is a challenge 

for a teacher who cannot touch the material when she needs to evaluate looseness for the need of the material. 
Black coloured material is also a challenge due to difficulty to see the details of the image. When teaching from 

distance dimensions are more challenging than in contact teaching, and teachers need to practice interpreting 
the whole of the product. 

 

In addition, the work concentrates on creating learning instructions for a men's vest for distance learning purpo-
ses. This part of the study was made as an optional part of the degree. One student has tested the written dra-

wing instructions which are divided into smaller parts. When making the vest she also utilized instructions given 
as a form of videos and gave feedback and development ideas for the future.   

 

The student experienced the videos as a good mode for teaching, because they could be viewedmultiple times 
any time her own preparation situation needed it. She hoped that videos would be more utilized as a teaching 

method also in the future. They support not only the learning of basic products, where each student can make 
variations according to their preferences and goals, but also the learning of different details. 

 

The benefit of this work is the experience that sewing can also be taught through distance teaching. The work 
provides practical tips for the future for those who have not yet experienced this type of teching and learning. 

Distance teaching creates different challenges than classroom teaching, but it is very instructive both profes-
sionally and instrumentally. In addition, it provides valuable self-knowledge for the teacher. For students distance 

teaching creates e.g. an opportunity to take in the professional vocabulary, a real test situation for understanding 
cross-sectional images, and an opportunity to increase independent thinking and action. 
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KIITOKSET  

  

 

Jo aloittamani opinnäytetyö kariutui koronapandemian myötä. Lähes epätoivoon vaipuneena kerroin 

ohjaavalle opettajalleni, yliopettaja Ilkka Kettuselle olevani jälleen lähtökuopassa ja samalla 

etäopetuksen haasteiden edessä. Kiitokseni hänelle pitkäpinnaisuudesta sekä tilanteessa mukana 

olleelle vaatetusmuotoilun lehtori Sirpa Ryynäselle, joka vinkkasi etäopettajuuteni dokumentointia ja 

niistä syntyneitä tuotoksia uuden työni aiheeksi. Kenties ilman tätä ääneen lausuttua ajatusta ja 

hyväksyntää aiheelle, tarvitsisin jatkoaikaa opinnoilleni.  

 

Opinnäytetyöni on syntynyt erittäin nopealla aikataululla oman etäopetustyöni ohessa. Tämän mah-

dollistajana on toiminut puolisoni arjen “pyörittämisen” muodossa sekä etäopetuksessa olleen poi-

kamme koulunkäynnin varmistamisessa. Lisäksi heitä molempia minun on kiittäminen työni liitteenä 

olevien miesten liivin valmistamisvideoiden kuvaamisessa sekä editoinnissa.  

 

Lisäksi haluan antaa erityiskiitokseni opiskelijalleni Sannalle, joka on mahdollistanut työni aiheen 

käsittelyn tässä muodossaan. Hän lupasi minun käyttää meidän välisiä WhatsApp viestejä sekä 

nauhoittaa käymiämme Teams-videoneuvotteluita hänen valmistaessaan miesten irtotakkia 

etäohjauksessani kotonaan. Lisäksi hän katsoi miesten liivistä tehdyt etäopetusvideoni, antoi niistä 

omat kommenttinsa ja mielipiteensä, toteutti ohjeita hyväksi käyttäen oman ammattiosaamisen 

näyttönsä testaten samalla etäopetusmateriaalini sekä antoi palautteensa etäopetukseni jälkeen.  

 

 

Toivalassa 24.5.2020 

Anu 
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1 JOHDANTO 

 

Tällä hetkellä elämme poikkeuksellista aikaa, sillä koronavirus on levinnyt maailmanlaajuiseksi pan-

demiaksi vaikuttaen siten koko ihmiskunnan elämään. Tilanne on ollut meille jokaiselle uusi ja erilai-

nen, johon olemme tarvinneet ja tarvitsemme edelleen sopeutua. 16.3.2020 arki muuttui yhtäkkiä 

uudenlaiseksi, niin minulla kuin opiskelijoillanikin Ingmanedu kulttuurialan ammattiopistossa. Halli-

tuksen linjauksen mukaisesti koko valtakuntamme kaikki koulutilat suljettiin 13.5. saakka. Itselleni 

tämä aiheutti paitsi vaatetusalan ammatillisen opettajan työnkuvan nopean muuttumisen, myös 

aiemmin suunnittelemani ja jo aloittamani lopputyön kariutumisen. 

Tänä keväänä opiskelijoilla on ollut enemmän vastuuta omien opintojensa kulusta kuin ns. normaa-

lioloissa. Vastaavasti opettajana minun velvollisuutenani on ollut tarjota heille erilaisten sähköisten 

kanavien kautta riittäviä valmiuksia ja mahdollisuuksia pärjätä opinnoissaan. Tähän välineenäni ovat 

olleet etäopetus Teams -sovelluksen kautta sekä vaihtoehtoisina tai täydentävinä yhteydenpitoka-

navina Wilma, WhatsApp, sähköposti sekä perinteiset puhelut. Etäopetuksessani olen etsinyt kunkin 

opiskelijan kanssa yhteydenpitoomme soveltuvimmat tavat ja menetelmät. Opettajana olen tarvin-

nut olla etänä tavoitettavissa ja toimia vuorovaikutteisesti opiskelijoitteni kanssa. Kuten lähiopetuk-

sessa, myös etäopetuksessa minun vastuullani on ollut opetuksen järjestäminen, kuin myös niiden 

tukeminen.  

Ammatillisessa oppilaitoksessa vaatetusalalla, jossa jokaisella opiskelijalla on omat erilaiset työnsä ja 

tilanteensa opinnoissaan, etenemme hyvinkin yksilöllisesti lähiopetuksessakin omien oppimissuunni-

telmien ja –polkujen mukaan. Tässä työssä pyrin tuomaan esiin sen, kuinka koronapandemian mu-

kanaan tuoma etäopetus sujui tänä keväänä yhdelle valmistuneelle opiskelijalle, joka valmisti koto-

naan miesten irtotakkia. Emme tavanneet kertaakaan oppilaitoksen suljettua ovet lähiopetukselta, 

vaan olemme toimineet ainoastaan Teamsin ja WhatsApp.n välityksellä. Teams -sovelluksen kautta 

olemme käyneet videopuheluita, ja vastaavasti WhatsApp on toiminut pikaviestinnässä tarvittaessa 

valokuvin tai pienten videonpätkien välittäjänä puolin ja toisin. Selvitän työssäni mm. keskinäisestä 

toiminnastamme taltioitujen videoiden kautta, millaista etäopetus on ollut ja kuinka se on toiminut ja 

millaisia haasteita joko opetukseni, välineistö ja ympäristö ovat hänelle tai minulle tuoneet.  

Toinen tavoitteeni oli selvittää, kuinka opiskelija kokee pelkän valmiin aineiston, kirjallisen peruskaa-

van piirto-ohjeen sekä videomateriaalin, miesten liivin ompelu- ja silitysvaiheista, ja voisiko se toimia 

jatkossa etäopetusmateriaalina valinnaisessa tutkinnon osassa ”Miesten vaatteen valmistaminen”.  

On tosiasia, että digitalisaatiosta ja digiloikasta on puhuttu vuosia. Teoreettisissa aineissa ammatilli-

sessa peruskoulutuksessakin loikkaa on jo tapahtunut, mutta kädentaitojen alalla, ainakin vaatetus-

alalla, jota itse edustan, sen käyttöönotto on ollut hidasta ja ehkäpä osaltaan sitä on vastustettukin. 

Itsekin olen suhtautunut tähän saakka kovin skeptisesti vaatteiden valmistuksen opetuksen osalta 

etänä. Nyt tilanne pakotti tähän. Jännityksellä odotin, millaisia lopputuloksia tästä seuraisi, sillä opis-

kelijan valmistettavana ollut miesten rintaliinoitetun irtotakin opetus ei ole aivan helpoimmasta 

päästä lähiopetuksessakaan.  
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2 VIITEKEHYS, TAVOITTEET JA TUTKIMUSMENETELMÄT 

 

Tuon opinnäytetyössäni kuvaa opettajan työstä kokonaisuutena sekä omaa henkilökohtaista näkö-

kulmaani vaatetusalan opettajan työstäni oppilaitoksessa lähiopetuksessa sekä omakohtaista koke-

mustani korona-ajan etäopetuksestani yhden opiskelijan kautta, joka valmisti etäohjauksessani 

miesten irtotakin kotonaan. Olen tehnyt myös miesten liivin valmistamisesta viidessä osassa olevat 

videot sekä peruskaavan piirto-ohjeen, tavoitteenani niiden olevan jatkossa itseopiskelumateriaali 

opiskelijoille valinnaisessa tutkinnon osassa. Viitekehykseni ohessa kuviossa 1. 

 

Kuvio 1. Työn viitekehys 

Pyysin ja sain luvan tutkimuksessani mukana olleelta miesten irtotakkia valmistaneelta opiskelijalta 

nauhoittaa Teams- videoneuvottelumme ja käyttää sekä niitä että WhatsApp.n kautta lähettä-

miemme viestien ja videoiden julkaisemiseen opinnäytetyössäni. Hän antoi suostumuksensa myös 

siihen, että hänen kasvonsa ja nimensä voi/saa tulla videoissa ja toisillemme lähettämissämme 

WhatsApp viesteissä esiin. Deskriptiivisen eli kuvailevan (vrt. Anttila 2006, 285) tapaustutkimukseni 

tavoitteena oli selvittää millaisia haasteita etäopetus asettaa vaatteen valmistusprosessissa opetta-

jalle sekä opiskelijalle kotona. Tutkimusaineistonani sekä tiedonkeruumenetelmänäni ovat nauhoite-

tut Teams -videoneuvottelut sekä WhatsApp oman siinä hetkessä syntyneen kokemukseni lisäksi. 

Anttilan (2006, 202) mukaan dokumentoivalla aineistolla tarkoitetaan mm. julkaistuja tekstejä, arkis-

tomateriaaleja, kertomuksia, elämäkertoja, kirjeenvaihtoa, valokuvia, elokuvia, videonauhoitteita, 

jopa esineitä. Tutkimusmenetelmäni on fenomenologinen, sillä menetelmänä se korostaa tutkijan 

menemistä suoraan asiaan. Se ei edellytä etukäteen lukkoon lyötyjä teorioita tai käsityksiä, jolloin 

avainsanana on tutkijan oma kokemus aitona ja elettynä todellisuutena suoraan käytännöstä, kuten 

Anttila (2006, 329) esittää. Tutkimukseni ovat havainnoinnin kautta esiiin tuotuja itseni ja opiskeli-

jani välisestä toiminnasta etäyhteyksien välityksellä sekä sen hetkisistä autenttisista tilanteista. Tut-

kimuskysymyksinäni ovat:  

✓ millaisia haasteita etäopetus tuo opiskelijan ja opettajan toiminnalle? 

✓ millä tavalla toimintamme kehittyy etäopetuksen edetessä?  
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Rakennan havainnoimistani asioista uuden konstruktion sekä tuon kuvailevasti tuotteen valmistamis-

prosessia etäopetuksesta paremmin ymmärrettäväksi tapaustutkimuksena pienten esimerkkivideoi-

den lisäksi. Tapaustutkimuksessa tutkija ja tutkittava ovat vuorovaikutuksessa toistensa kanssa ja 

tapuksesta syntyvä raportti on tutkijan mahdollisimman puolueeton tulkinta siitä. Kuvaileva tutki-

musmenetelmä kuvailee luonteenomaisesti tilanteita, tapahtumia ja ilmiöitä mahdollisimman seikka-

peräisesti ja elävästi. Tavoitteena on, että sitä voi tarkastella yksityiskohtaisesti tunnistaen tapahtu-

man piirteet. (Anttila 2006, 287.)  

Tämä työ on kaksiosainen, ja sen toisena tavoitteena oli tuottaa miesten liivin valmistamisesta etä-

opetusmateriaali, joka koostuisi peruskaavan piirtämisen vaiheittaisesta kirjallisesta ohjeesta sekä 

videoista valmistuksen osalta. Myös tämä osio oli tarpeellinen ja ajankohtainen, sillä tiesin kahden 

opiskelijani haluavan valmistaa vielä tänä keväänä omille puolisoilleen liivin. Tutkimusaineistona on 

produktion dokumentaatio, joka esitettiin opiskelijalle. Produktio tarkoittaa esille tuotettua kokonai-

suutta, joka on tarkoitettu koettavaksi, nähtäväksi ja kuultavaksi. (vrt. Anttila 2006, 209.) Tutkimus-

muotona oli toimintatutkimus, jossa opiskelija katsoi ensin videoni, antoi niistä palautteensa ja sen 

jälkeen kokeili käytännössä sen toimivuutta valmistaessaan oman näyttönsä valinnaiseen tutkinnon 

osaan ”Ammatillinen projektityö”. Tarkoituksenani olisi kehittää videoitani palautteen perusteella, 

jotta ne palvelisivat jatkossa tehtävässään paremmin. Tämä opinnäyte ei pidä sisällään palautteesta 

saatuja toiminnan muutoksia, vaan se päättyy saatuun palautteeseen ja videoiden kehittämisehdo-

tuksiin.  

Tässä prosessissa minua kiinnosti myös se, kuinka opiskelija koki videomateriaalin ja kuinka hän sitä 

hyödynsi sekä miten hän hahmotti sen oppimisen työkaluna. Haastattelin hänet vapaamuotoisesti 

liivin valmistamisen jälkeen. Tämän kautta tavoitteenani oli siis selvittää, voiko pelkkä sähköinen 

materiaali ja riittävän pieniin osiin jaettu kirjallinen peruskaavan piirto-ohje riittää opiskelijan ohjauk-

seen kokonaisen tuotteen valmistamiseksi, ja voisinko käyttää tekemääni materiaalia jatkossa itse-

opiskelumateriaalina sen toimien itsenäisen toiminnan ohjeistuksena. 

Lisäksi miesten liivin valmistuksen etäopetusmateriaalin kautta oheistavoitteenani oli pyrkiä myös 

ylittämään kynnys seuraavankin videon tekemiseen ja erityisesti siinä kehittämään omia työtapojani 

opiskelijan palautteen perusteella tulevaisuutta ajatellen. Lisäksi toivoin kasvattavani omaa digiosaa-

mistani lähemmäs tämän päivän tarpeita. 
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3 OPETTAJAN TYÖ 

 

Jokaisen opettajan tulisi ennättää pysähtyä lukemaan säännöllisesti opetusta koskevaa kirjallisuutta. 

Nyt tätä opinnäytettä tehdessäni olen kokenut erittäin tärkeäksi lukea ja kirjoittaa, reflektoida omaa 

kokemusmaailmaani ja matkaani opettajana. Halusin tuoda vuonna 2004 opettajaksi opiskellessani 

kirjoittamani oppimistehtävän tekstin näkyviin, siirtyen vuonna 2011 aloittamani opettajan uran 

kautta tähän päivään, kevääseen 2020. Opettajuus on kokenut muutosta, mutta ei pelkästään mi-

nun ajatuksissani.  

 

3.1 Opettajuus mielestäni vuonna 2004 

 

”Mitä kaikkea opettajalta vaadittaneenkaan, 

ratkaisevinta on, että hän on persoonallisuus, ihminen.” 

J.E Salomaa (1947) 

(Kari, Moilanen & Räihä 2001, 42) 

 

Tämä Salomaan ajatus on varmasti edelleenkin ajankohtainen. Paitsi että opettaja on tasapainoinen 

ja kypsä persoonallisuus, mielestäni opettajan tulisi olla myös itse motivoitunut työhönsä. Mikäli hän 

ei ole innostunut, on varmastikin vaikea saada myös opiskelijat motivoitumaan. Opettajan tulisi 

voida käyttää koko olemassa olevaa ammattitaitoaan sekä myös kehittää sitä. Hänen tulee luottaa 

itseensä, innostua ja onnistua, mutta hyväksyä myös epäonnistuminen. Opettajan tulee tuntea ope-

tettava asia syvällisesti. Toisaalta opettajan tulee myös kyseenalaistaa asioita; kysyä miksi? Opetta-

jalla tulisi olla omaa halukkuutta etsiä ratkaisuja ongelmiin ja tutustua niihin myös kirjallisuuden 

avulla, sekä kokeilla itse erilaisia ja uusiakin toimintamalleja ja vaihtoehtoja. Hänellä tulisi olla kyky 

tarkastella asioita monesta eri näkökulmasta. Hänen pitää pystyä perustelemaan asioita ja seisoa 

sanojensa takana, toisaalta hänellä pitäisi olla kykyä kuunnella oppilaitaan ja keskustella myös eri-

mielisyyksissä heidän kanssaan. Opettajalla tulisi olla paitsi halu myös alttius opettaa asioita, tarvit-

taessa samojakin aina uudelleen ja uudelleen. Opettajan tulee olla vaativa, mutta samalla myös kun-

nioittaa ja kannustaa oppilaitaan sekä tukea heidän itsetuntonsa kehittymistä. Opettajuuteen liittyy 

siten myös suuri eettinen vastuu. Ja kuitenkin kaikesta huolimatta hänen tulisi olla persoonallisuus, 

inhimillinen ihminen.  

 

Opettajan työ onkin hyvin laaja-alainen, ja hänen tehtävänsä aktiivisten oppimismenetelmien ympä-

ristössä on entistäkin haasteellisempi. Opettajuuden käsite ei ole aivan yksiselitteinen. Lukiessani 

opettajuutta käsittelevää kirjallisuutta, esiin nousi käsitys opettajan muuttuvasta roolista, joka on 

selkeästi muuttumassa perinteisestä yksin toimijasta, tietoa jakavasta opettajasta oppimisen ohjaa-

jaksi ja tukijaksi edistäen oppilaiden tiedon rakentamisen prosessia. Tulevaisuuden opettajan tulisi 

olla myös kriittinen yhteiskunnallinen vaikuttaja ja asiantuntija, joka kehittää jatkuvasti itseään sekä 

hyödyntää työssään yhä enemmän tietoverkkoja. (Lehtinen & Hiltunen 2002, 133)  

 

Opettajan tulee olla ikään kuin moniammattilainen, sillä häneltä edellytetään oman tieteenalansa tai 

oppiaineensa asiantuntijuutta, mutta hänen on oltava myös oppimisen, ohjaamisen ja opettamisen 
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asiantuntija. Hänen tulee ymmärtää laajasti oppimisen prosesseja, sekä erilaisten oppijoiden val-

miuksia käsitellä, omaksua ja muodostaa tietoa. Lisäksi opettajalta edellytetään myös erilaisten tie-

don hankinta- ja käsittelytapojen tuntemusta sekä niiden mielekästä opettamista oppilaille. Pedago-

gisen sisältötiedon lisäksi hänellä täytyy olla siten myös pedagogista menetelmätietoa. Toisaalta 

opettamiseen kuuluvien tekniikoidenkaan hallinta ei riitä, vaan opettajan tulisi osata lukea myös op-

pilaita ja tilanteita, sekä osata arvioida, miten erilaisissa tilanteissa tulisi toimia. Tämä edellyttää 

opettajalta valistunutta havaintojen teon taitoa sekä kykyä kuunnella aidosti oppilaiden viestejä ja 

ajatuksia. Opiskelutilanteessa opettajan tehtävänä on myötävaikuttaa siihen, että vuorovaikutusti-

lanteet kannustavat opiskelijoita yhdessä pohtimaan käsiteltäviä asioita ja valvomaan omaa oppimis-

prosessiaan. Sosiaaliset tilanteet ovat oppimisessa tärkeitä, mutta kunkin yksilön kehitys vaatii tä-

män lisäksi myös aikaa ja rauhaa mietiskellä ja järkeillä (reflektoida) omia kokemuksiaan ja toimin-

taansa. (Kari, Moilanen & Räihä 2001, 42, 81, 117) Luukkaisen (1993, 146-147) mukaan ”opetuk-

sesta oppimiseen” -iskulause sisältää paljon asioita, joita hyvältä opettajalta odotetaan. Näitä odo-

tuksia ovat mm. opiskelijioden itsetunnon tukeminen, ongelmakeskeinen opetus, yhteiselle löytöret-

kelle opastaminen, ymmärryksen syventäminen sekä avoimuuden vaaliminen, jotka vaativat niiden 

toteuttamiseen mielikuvitusta ja ennakkoluulottomuutta myös pedagogisissa menetelmissä. Luukkai-

nen (1993, 22) mainitsee myös, että ”päätösten on synnyttävä spontaanisti mutta perustellusti”. 

Opettajan työtä voi verrata ongelmanratkaisuprosessiin, sillä työhön kuuluu jatkuva päätöksenteko 

vaihtuvissa, ainutkertaisissa tilanteissa. Toisaalta työhön liittyvä jatkuva tilannekohtaisuus, opettajan 

omaan kehitykseen liittyvät prosessit tai laajat yhteiskunnan ja koulun muutokset saattavat aiheut-

taa opettajalle myös epävarmuutta. Työ edellyttää opettajalta jatkuvaa avointa havainnointia sekä 

uskallusta nähdä opiskelijat aina uusin silmin. (Luukkainen 1993, 33-35)  

 

Opetustyö on aina myös kasvatustyötä. Kasvattaminen on läsnä jokaisessa opetustilanteessa, vaikka 

se korostuukin eniten pienten lasten kanssa. Kasvatus perustuu luottamukseen, sillä opiskelija ottaa 

vastaan vaikutteita, esimerkkejä ja ohjeita ihmiseltä, johon hän luottaa. Opiskelijan täytyy myös 

voida luottaa siihen, että hänet hyväksytään, vaikka hän olisi erilainen tai ei ehkä olekaan moittee-

ton. Kasvattajan tulee paheksua vääriä tekoja, mutta ihmistä sellaisenaan ei pidä paheksua saatikka 

hylätä. (Luukkainen 1993, 147) Mielestäni Atjonen & Väisänen (2004, 18) sanoo myös kasvattajan 

”tehtäväkaaren” hyvin: ”Hyvän kasvattajan tulee osata ja rohjeta kulkea aikansa kasvatettavan 

edellä, tyyntyä sitten kulkemaan hänen rinnallaan ja oivaltaa jossain vaiheessa siirtyä taustalle ja 

antaa suojattinsa mennä.”  Munastahan soisi mielellään tulevan viisaampi kuin kana on. Näinhän 

vanhemmatkin yleensä lapsistaan toivovat, miksei siis hyvä opettaja opiskelijoistaan. Oppilaalle tai 

opiskelijalle tulisi antaa mahdollisuuksien ”eväät” kehittyä jopa opettajaansa pidemmälle. Mikäli 

opettaja ei halua tai uskalla opettaa tietoaan/taitoaan avoimesti, silloin hänen itsetuntonsa ei kenties 

ole riittävän vahva.  

 

Opettajalta vaaditaan myös huomattavaa sosiaalista osaamista, sillä hänen tulee osata toimia mie-

lekkäästi oppilasryhmän ohjaajana, tehdä yhteistyötä muiden opettajien ja viranomaisten sekä oppi-

laiden vanhempien kanssa. Nämä edellyttävät hyvää vuorovaikutustaitoa sekä sosiaalista herkkyyttä, 

toisaalta myös riittävän vahvaa henkilökohtaista näkemystä. Opettaja tarvitseekin vahvaa näkemystä 
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omasta tehtävästään, sekä taitoa keskustella vanhempien kanssa heidän vastuustansa lastensa kou-

lumenestyksen turvaajana. Opettajalla on hyvä olla todella pitkä pinna, eikä hän saa antaa kävellä 

ylitseen. Toisaalta opettaja ei myöskään saa alistua millaiseen työmäärään tahansa, sillä hänen pitää 

pystyä huolehtimaan myös omasta jaksamisesta, jolloin hän tarvitsee kykyjä nähdä oman osaami-

sensa rajat voimavarojensa tunnistamisen lisäksi. (Kari, Moilanen & Räihä 2001, 42, 96)  

 

Opettaja on myös reflektiivinen praktikko eli käytännön ihminen. Luukkaisen (2000, 21) mukaan ref-

lektio tarkoittaa tekoja sekä mentaalista (henkistä) toimintaa, joka analysoi näkyviä tekojamme, 

päätöksiämme ja tuotoksiamme. Reflektio voidaan jakaa kolmeen eri tyyppiin. Takautuvaksi reflekti-

oksi sanotaan reflektiota, joka on aktiivista ja intensiivistä omien uskomusten ja toimintatapojen 

pohdintaa, arviointia ja harkintaa eli se etsii yhteyksiä, perusteita, selityksiä ja ymmärrystä omalle 

toiminnalle. Se kytkee pedagogiset ratkaisut luokan, koulun ja yhteiskunnan kontekstiin. Reflektion 

avulla voidaan paljastaa sekä tehdä paitsi näkyväksi kokemuksen myötä kehittynyt viisaus = hiljai-

nen (tacit) tieto, myös kehittää tilannesidonnaisia, mukautuvia teorioita, joiden avulla oman työn 

ymmärrys lisääntyy ja näin kumuloida (kerätä) tietoa, jolle tulevan toiminnan voi perustaa. Takau-

tuva reflektio liittää uuden kokemuksen jo olemassa olevaan tietämykseen. Näin ollen reflektiossa 

heijastuu nykyhetki, menneisyys sekä tulevaisuus. Vastaavasti reaaliaikaiseksi reflektioksi ymmärre-

tään päätöksenteko ja oman toiminnan tarkkailu ”ulkopuolisena”. Kun olemassa oleva teoreettinen 

tieto ja kokemustieto yhdistetään tulevan toiminnan valmistelussa, puhutaan suunnittelureflektiosta. 

(Luukkainen 2000, 21-22) Tämä kaikki ehkä yksinkertaisemmin sanottuna ja tiivistettynä; opettajan 

on siis pystyttävä oman työnsä jatkuvaan kriittiseen tarkasteluun; itsearviointiin sekä opetustyönsä 

tulosten tutkimiseen ja kehittämiseen. Parhaimmillaan opettaja onkin tutkiva ja kehittävä opetus- ja 

kasvatusalan vuorovaikutteinen asiantuntija; refleksiivinen ammattilainen, joka pohtii ja rakentaa 

työnsä perusteet näistä lähtökohdista. 

 

 

3.2 Opettajuus nyt vuonna 2020 

 

Mikään, mitä olin kirjoittanut noin 16 vuotta sitten, ei ole kadonnut, mutta opettajan työ on mieles-

täni saanut lisää haastetta. Havaitsin, ettei silloisessa opettajan koulutuksessa tai tekstissänikään 

esiintynyt monikulttuurisuutta tai monikielisyyttä. Tuolloin erilaisten oppijoiden oppimiseen vaikutta-

via erilaisuuksia olivat lähinnä kielelliset vaikeudet, luki-, tarkkaavaisuushäiriöt (ADD, ADHD) sekä 

neurobiologisen keskushermoston (Asperger) häiriön tuomat oppimisen erilaisuudet.  

 

Mennessäni vuonna 2011 opettajaksi Savon ammattiopistoon, sain vihreänä opettajana ryhmän, 

jossa oli mitä erilaisimpia haasteita nuorten elämänhallinnan osalta. Yksi opiskelija oli juuri läpikäy-

nyt huumevieroituksen, toinen viilteli itseään, kolmannelle aamulla herääminen kouluun oli ylivoi-

maista yömyöhään jatkuvan pelaamisen vuoksi, neljäs oli velkakierteessä, viides näki olemattoman 

miehen nurkassa, joka puhutteli häntä. Luulen, että yhteiskuntamme nopean muuttumisen vuoksi 

myös opiskelijoiden elämänhallinnalliset haasteet olivat muuttuneet. Minulle siirtyminen edellisestä 

vaatetusteollisuuden työpaikastani, nuorten maailmaan ja heidän pahoinvointiinsa oli järkytys. En 

ollut osannut kuvitellakaan, millaista nuorten todellisuus voisi pahimmillaan olla. Minusta tuntui, että 
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minä opettajana olinkin se, joka tarvitsee psykologia ymmärtääkseni elämän realiteetit ja karun to-

tuuden yhteiskunnassamme ja ympärillämme piilevistä haasteista. Riittämättömyyden tunne oli mel-

koinen. Kuljetin opiskelijoiden elämänhallinnallisia haasteita mukanani, onneksi viimein ymmärtäen, 

etten loppujen lopuksi voi koko maailmaa pelastaa.   

 

Tänä päivänä ainakin omassa oppilaitoksessani kädentaitojen alalla painopiste erityisten opiskelijoi-

den osalta onkin siirtynyt nimenomaan tunne- ja vuorovaikutustaitojen sekä mielenterveydellisten 

toimien edistämiseen. Monesti nämä tarkoittavat yhteistoimintaa koulun ulkopuolisten tahojen 

kanssa, tavoitteena järjestää koulutyötä ja opintoja opiskelijan hyvinvointia tukevaksi. Käytännössä 

tämä tarkoittaa koulupäivien myöhäisempää aloitusajankohtaa tai iltapäivästä päivän lyhentämistä, 

tai työviikon keventämistä yhdellä työpäivällä kouluviikon muuntuessa nelipäiväiseksi. Tähän suunni-

telmaan liittyy alaikäisen opiskelijan kohdalla myös vanhempien osallisuutta. Sandberg (2018) on 

korostaa blogissaan opettajien tarvitsevan erityispedagogien sekä eri sosiaalipuolen ammattilaisten 

apua tukemaan opettajien yhä raskaammaksi käynyttä työtä. Arkeen tarvittaisiin enemmän moniam-

matillista tukea; opettajia, avustajia, it-tukipalvelua sekä vahvaa pedagogista johtajuutta. Omalta 

osaltani voin yhtyä hänen kirjoitukseensa omiin opettajuuskokemuksiini verraten.  

 

Opettajaa kadehditaan näennäisesti pitkistä lomista ja lyhyistä työpäivistä johtuen. Valtaosa kadehti-

joista ei kuitenkaan tiedä, mistä kaikesta (ainakin ammatillisen) opettajan työ koostuu. Työpäivä ei 

suinkaan lopu päivän viimeisen lähiopetustunnin päättymiseen. On HOKS-päivittämiset, seuraavan 

opintokokonaisuuden, jakson tai lukukauden suunnittelut, opetusmateriaalien valmistelemista ja ko-

koon haalimista, sillä ammatillisella puolella kädentaitojen aloilla, opetusmateriaali on tuotettu pää-

osin itse. Lisäksi opettajan tulee osallistua yhteisiin kokouksiin, markkinointimateriaalin valmistami-

seen tai erilaisiin hankeprojekteihin. Peltosen (2019) haastattelema yliopistopedagogiikan professori 

Toom painottaa, että Suomessa opettajat osallistuvat koko koulun kehittämiseen oman opetuksensa 

lisäksi sekä vaikuttavat koulun pedagogiseen linjaan. Lisäksi Toom nostaa esille, että opettaja miet-

tii, mitä opiskelijat oppivat vuoden aikana ja missä järjestyksessä. Opettajan tehtävänsä on hahmo-

tella kokonaisuuksia sekä arvioida opintojen etenemistä. (Peltonen 2019.) Voisin jopa sanoa, ettei 

opettajan ammatissa ole työaikoja, jonka vuoksi opettajan on vaarana uupua työnsä äärelle. Opetta-

jan työ on erittäin moninainen ja se kulkee mukana aina vähintään ajatuksissa tietoisesti tai tiedos-

tamatta vapaa-ajalla, joskus yölläkin. Lomat tarvitaan palautumiseen jatkuvasta hektisyydestä ja 

uuden opettelusta sekä opiskelijoiden kasvattamis- ja kouluttamisvastuun kantamisesta. Sandberg 

(2018) nostaa blogissaan huolensa opetusalan ammattilaisten suuresta työmäärästä, johtuen jatku-

vista uudistuksista, joita mm. historiallinen ”reformi” toi mukanaan ja erittäin nopealla tahdilla.  

 

1.1.2018 ammatillisen koulutuksen laki uudistui, ja samalla uudistuivat myös opetussuunnitelmat. 

Niiden myötä koulutus muuttui osaamisperusteiseksi sekä asiakaslähtöiseksi kokonaisuudeksi lisäten 

työpaikoilla tapahtuvaa oppimista sekä yksilöllisiä opintopolkuja. Tämä tarkoittaa, että jokaiselle 

opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa selvitetään 

opiskelijan aiempi osaaminen ja suunnitellaan, millaista osaamista opiskelija tarvitsee sekä mitkä 

ovat juuri hänelle parhaat tavat opiskella. Osaamisperusteisuus on asiakaslähtöisyyttä, eli opiskelija 

voi valmistua milloin vain lukuvuoden aikana, koska opintojen sisältö, kesto ja laajuus määräytyvät 
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henkilökohtaisesti. Opiskelijoita voi myös tulla oppilaitokseen kesken lukuvuoden jatkuvan haun 

kautta. Tutkintojen sekä lähiopetuksen määrää supistettiin, mutta opintokokonaisudset laajenivat.  

Samalla ammatillisen koulutuksen rahoitus uudistui sekä aikuisopiskelijoille suunnatut näyttötutkin-

not poistuivat. (vrt. www.minedu.fi/amisreformi) Muutoksia tapahtui paljon yhtaikaisesti ja erittäin 

lyhyillä siirtymäajoilla, joka oli poikkeuksellista aiempiin opetushallituksen määrittelemiin toimintata-

poihin verraten.  

 

Monikulttuurisuus on tätä päivää yhä enenevissä määrin. Pajunen (2016) huomauttaa, että opiskeli-

joiden kielellinen taso on tunnistettava, ja sitä on kehitettävä järjestelmällisesti myös ammatillisten 

opintojen sisällä. Osa opiskelijoista tarvitsee selkokielisiä materiaaleja sekä puheentuottoa erityisesti 

silloin, kun hän on siirtynyt juuri suomen kielen koulutuksesta ammatillisiin opintoihin. Vaikka luo-

kassa olisikin heikosti suomea osaavia, opetuksen kielen tulee kuitenkin olla monipuolista. Kielen 

verukkeella ei voi ohentaa opetuksen sisältöä. Opettajan on huolehdittava, että paitsi kantasuoma-

laisten, myös maahanmuuttajaopiskelijoiden kulttuureja ja maailmankatsomusta kunnioitetaan tasa-

puolisesti eikä ketään syrjitä. Samalla opettajan tulee pitää huolta siitä, että kaikille opiskelijoille 

kuuluvat samat yhteiskunnan jäsenen oikeudet ja velvoitteet. (Pajunen 2016.) Salmela-Aro (2018) 

nostaa hyvin esiin, etteivät maahanmuuttajaopiskelijat koe ainoastaan koulutehtävien, vaan myös 

kotoutumiseen liittyviä haasteita ja vaatimuksia, mm. uuden kulttuurin, kielen, tapojen ja identitee-

tin omaksumista, kuin myös samanaikaisesti aiemman identiteetin, kielen ja tapojen ylläpitämistä.  

 

Pajusen (2016) mukaan viimeaikainen tutkimus on osoittanut, että opettajan lämminhenkisyys lisää 

opiskelijan oppimismotivaatiota. Lisäksi opettajan ja opiskelijan vuorovaikutuksella on enemmän vai-

kutusta oppimistuloksiin kuin esimerkiksi opetuksen rakenteellisilla tekijöillä, kuten oppimateriaaleilla 

tai luokkakoolla. Lisäksi Pajunen kirjoittaa, että opettajalla tulisi olla rohkeutta lähteä hakemaan tar-

tuntapintaa opetukselle opiskelijan omasta kokemusmaailmasta, sillä se saattaa kantaa pitkälle hä-

nen elämässään. Olen hänen kanssaan tästä samaa mieltä. Mielestäni tämä toimintamalli on samalla 

myös opiskelijan itsetunnon kasvattamista. 

 

Olen saanut enemmän ymmärrystä opettajan työstä konkreettisesti opettajan työtä tehden. Oppi-

joita on moneksi, itsenikin mukaan lukien; opettajan ja opettajien iloksi ja suruksikin. Opettajan on 

oltava erityisesti oppimisen, osaamisen ja ohjaamisen ammattilainen, mutta myös psykologin taidot 

ovat nykyoppilaitosmaailmassamme plussaa. Opettajalta todella vaaditaan paljon, ja monesti tunnol-

linen opettaja itsekin vaatii itseltäänkin paljon. Paitsi että opettajalla on oltava substanssiosaaminen; 

sekä tiedot että taidot, on hänellä oltava strategiataitoja, motivaatio- ja kommunikointitaitoja, tavoit-

teiden asettamisen ja opetuksen suunnittelun taitoja, myös luokan kokonaisuuden hallinnan taitoja 

kuin myös yksilökohtaisten erojen huomioimistaitoja, arviointitaitoja, myönteisen opiskeluilmapiirin 

luomisen taitoja, teknologisia taitojakaan unohtamatta. Opettajan työ on laajasti vastuuta sisältävä 

koulutus- ja kasvatusmenetelmineen ja se kuormittaa henkisesti välillä äärimmäisyyksiin saakka. 

Opettajan ammatti on ehkäpä yksi haastavimmista ammateista. Tämän jälkeen sitä miettiikin, mitkä 

hyvän opettajan kriteereistä tai lähes ihmeihmisen vaatimuksista itse omaankaan? En todellakaan 

kaikkia, mutta kukaan ei ole täydellinen. Osaan olla jo itsellenikin vähän armollinen – ainakin toisi-

naan. 

http://www.minedu.fi/amisreformi
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4 OPETUKSEN MONET MUODOT 

4.1  Luokkaopetuksesta lähiopetukseen  

Perinteinen opettajajohtoinen koko ryhmälle yhtaikaa annettava luokkaopetus on mielestäni enem-

män poikkeus kuin sääntö kädentaitojen aloilla, ja erityisesti tässä tarkoitan vaatetusalaa. Perintei-

nen edestä johdettu opettajuus on ollut sivuutettuna jo vuosia, ainakin omassa oppilaitoksessamme. 

Mielestäni luokkaopetuksessa tavoitellaan enemmän tiedollisten tavoitteiden saavuttamista koko ryh-

män edetessä samaa tahtia. Aikaa on käytettävissä käsiteltävään asiaan nähden vähän, jolloin vuo-

rovaikutus ryhmän opiskelijoiden kesken sekä opettajan välillä on vähäistä. (vrt. Kaipainen 2008,14.) 

Vaarana tässä on, että opiskelijat väsyvät nopeasti, ellei samalla ole jotain tekemistä.  

Opettaja sanana tuo itselleni mielikuvan auktoriteettisesta tietoa kaatavasta pedagogisesta henki-

löstä. Henkilökohtaisesti koen, että tänä päivänä opettajuus on enemmän ohjaavaa toimintaa, didak-

tiikkaa, pedagogiikkaa ja etiikkaa silti unohtamatta. Ammatillisissa opinnoissa niin opetus kuin oh-

jauskin tähtäävät opiskelijan ammatilliseen kehittymiseen, jolloin tavoitetta ohjaavat paitsi tutkinnon 

tavoitteet, myös opiskelijan omat oppimisen tavoitteet. Valtaosaltaan kädentaitojen alalla, jossa ei 

ole yhtä ainoaa oikeaa tapaa toteuttaa kädentaidon työ, on opettajan tehtävänä enemmänkin antaa 

tehtävien suorittamiseen ohjeita, työnäytteitä sekä erityisesti mahdollisuuksia siihen, että opiskelija 

tekee itse ajatustyötä omaan työhön sopivien työtapojen oivaltamisen eteen. Ammatillisten perustut-

kintojen tutkinnon perusteiden mukaankin opetuksen ja ohjauksen tulee kehittää opiskelijaa itseoh-

jautuvuuteen ja itsenäiseen ajatteluun sekä reflektointiin. (vrt. Tekstiili- ja muotialan perustutkinto, 

tutkinnon perusteet) 

Aivan opintojen alkuvaiheessa ryhmän aloittaessa yhtaikaa, on luokkaopetus mahdollista ja perustel-

tua. Annamme tällöin koko ryhmälle samanaikaisopetusta mm. työturvallisuuteen, ergonomiaan, ko-

neoppiin, kaavoittamiseen ja kuosittelemiseen. Kuitenkin opintojen edetessä ja opiskelijoiden töiden 

ja tutkinnon osien hajaantuessa, myös teoria alkaa kulkemaan käytännön tehtävien mukana, toisi-

naan hyvinkin yksilöllisesti opiskelijan tarpeen mukaan. Jo ensimmäisen kerran kankaaseen tai om-

pelukoneeseen tutustuessamme opiskelijoiden heterogeenisyys nousee esiin; joku on vaikkapa om-

mellut ammatikseen, mutta häneltä puuttuu kaavoitustaito, joka on häntä innoittanut opintielle. Toi-

nen ei ole koskaan käyttänyt ompelukonetta, ainakaan teollisuusompelukonetta. Tasoerot voivat olla 

todella huikeita. Oppilaitoksessamme pääsääntöisesti teoria ja käytäntö kulkevat käsikädessä; teo-

riaa käymme läpi samalla, kun toteutamme käytännön tekemistäkin. Koen tämän opiskelijoiden 

eduksi, sillä he ennättävät tehdä opintojensa aikana paljon mitä erilaisempia ompelullisia töitä oman 

mielenkiintonsa sekä osaamis- ja omaksumistapansa mukaan. Opiskelijat tekevät yhä enenevissä 

määrin mitä erilaisempia töitä toisiinsa, lähtökohtiinsa ja tavoitteisiinsa verraten omalla aikataulul-

laan. Tämän vuoksi opiskelijat tarvitsevat yksilöinä erilaisia tietoja ja taitoja omien päämääriensä 

saavuttamiseksi. Jo vuosia opiskelijat ovat suunnitelleet valmistettavat tuotteet itse tai asiakkaan 

kanssa, jolloin oma tai asiakkaan maku, ja siten täysin toisistaan poikkeavat mallit ja materiaalit ai-

heuttavat hajontaa valmistuksessa ja opintojen etenemisessä. Lisäksi opiskelijan työssäoppiminen 
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voi sijoittua mihin aikaan opintoja tahansa, jolloin perinteinen luokkaopetusmalli koko ryhmälle yht-

aikaa on haastavaa. Samoin valinnaisuuksien hajaantuminen aiheuttaa opettajalle yhtaikaa useam-

man tutkinnon osan sisältöjen hallintaa.  

Oppilaitoksessamme myös opiskelijaryhmät sekoittuvat valinnaisten tutkinnon osien ja valmistetta-

van työn mukaan. Emme kollegani kanssa pidä niinkään kiinni ryhmästä tai opettajasta, vaan kulloi-

sestakin työstä ja sen mukanaan tuomasta opiskeltavasta aiheesta. Opiskelija vaihtaa ryhmää, mikäli 

toisessa käsitellään asiaa, joka koskettaa myös hänen työtään. Kaikki opiskelijat tuntevat alalla toi-

sensa ja meidät molemmat opettajat. Olemme käytettävissä kaikille opiskelijoille, oli meistä kumpi 

tahansa kenen tahansa opiskelijan luokanvalvoja. Opiskelijat uskaltavat pyytää apua tarvittaessa 

kummalta opettajalta tahansa. Opiskelijat tietävät myös meidän ammatilliset vahvuutemme, jolloin 

heillä on mahdollisuus hyödyntää parhaimmalla mahdollisella tavalla tietotaitoamme omassa oppi-

misprosessissaan. Näin kaikki Ingmanedu kulttuurialan ammattiopistossa ammatillisia opintoja suo-

rittavat vaatetusalan opiskelijat ovat ”ristipölytyksessä” kollegani kanssa, sillä olemme yhteistuumin 

toimineet avoimesti ja opiskelijoiden kanssa ristiin, kuin lähentyen tiimiopettajuutta, vaikka luokkati-

lamme ei valitettavasti siihen ihanteelliset olekaan.  

Koen, että lähiopetus on koko ryhmälle annettavan luokkaopetuksen sijasta henkilökohtaisempaa ja 

se edistää opiskelijan aktiivisuutta toiminnassaan. Myös opiskelijan oma mielipide sekä tieto ja taito 

tulee paremmin esiin, jolloin niiden päälle on helpompi rakentaa uutta. Tämä toki tarkoittaa jousta-

vuutta ja venyvyyttä niin opettajalta kuin opiskelijaltakin, sillä kaikkia on vaikea ohjata ikään kuin 

erisuuntiin yhtaikaa. Joskin aktiiviset opiskelijat osaavat ottaa myös toisten opiskelijoiden töiden 

kautta tulleita haasteita tai työtapoja omaan käyttöönsä. Parhaimmillaan sitoutuneen ja motivoitu-

neen ryhmän vuorovaikutuksessa opiskelijat kommentoivat toistensa ideoita sekä kehittävät niitä 

yhdessä. Myös opetus ja ohjaaminen on keskustelevampaa sekä havainnollistavampaa; asioita ja 

ongelmia tai toteutustapoja pohditaan ja kokeillaan yhdessä. Tässä ryhmähenki on toki tärkeässä 

roolissa, kuin myös turvallisuuden tunne luokan sisällä. Myös Salmela-Aron (2018) mukaan opiskeli-

jat rakentavat oppimismotivaatiotaan yhdessä muiden kanssa. Tällä hän tarkoittaa sitä, että yksilön 

näkökulman sijasta nykyään oppimisen ja motivaation tutkimusta kuvataan yhä enenevissä määrin 

tilannesidonnaisena ja sosiaalisena yhdessä oppimisen vuorovaikutustapahtumana.   

 

4.2  Lähiopetuksesta etäopetukseen  

Toisen asteen opetuksessa ja aikuisopiskelussa läsnä olevan valvovan aikuisen valvontavelvollisuutta 

ei ole, kuten opetusvelvollisuuden piirissä olevilla lapsilla ja nuorilla on, joten etäopetuksen järjestä-

minen on vapaampaa. Siten myös opiskelu esimerkiksi verkkokursseilla tai erilaisten tallenteiden 

avulla täysin itsenäisesti on ammatillisissa tutkinnoissa mahdollista. (vrt. Opetushallitus/usein kysyt-

tyä/opettajan vastuu etäopetuksessa) 

Oppilaitoksessamme vaatetusalalla etäopetus on tarkoittanut aiemmin lähinnä erilaisia verkkokurs-

seja, keskittyen kirjallisiin tehtäviin lähinnä tiedollisien tavoitteiden saavuttamiseksi. Koronaepidemia 

aiheutti yhtäkkiä uudenlaisen lisähaasteen ammatillisten kädentaitoja opettavien opettajien arkeen. 
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Erityisesti valmistuvien opiskelijoiden kohdalla opettajien oli astuttava mukavuusalueen ulkopuolelle; 

opettamaan kädentaitoja, vaatteen valmistamista etänä. Itse en ainakaan silloin heti osannut hah-

mottaa, miten tämä olisi toteutettavissa. Oli vain hypättävä ”rattaiden kyytiin” ja kokeiltava mitä siitä 

tulisi. Pelottavinta siinä oli se, etten ole koskaan ollut mikään tietotekninen ihmelapsi, vaikka mitä 

erilaisempia ompelukoneita ja prässejä osaankin käsitellä. 

 

Luulen, että hallituksen linjaama 18.3.2020 etäopetuksen aloituspäivämäärä tuskin toteutui mones-

sakaan ammatillisessa oppilaitoksessa opettamisen merkityksessä. Ainakin meillä Ingmanedulla 17.3. 

oli päivä, jolloin keräsimme materiaaleja ja tarvikkeita, joita kukin opiskelija tulisi meneillään ja tule-

vissa töissään kevään aikana tarvitsemaan. Niiden lisäksi oppilaitoksen silityshevoset, kulmanavaa-

jat, viivoittimet ja muut pientarvikkeet, jopa kotiompelukoneet täyttivät opiskelijoiden laukut ja kä-

det heidän poistuessaan koteihinsa etäopetukseen. Olo oli kuin lapsen kotoaan lähettäneellä äidillä; 

sisukset jännittyneenä ja ymmyrkäisenä - mitä puuttuu, muistettiinko kaikki tarpeellinen, onhan kai-

killa tietokoneet tai älypuhelimet ja kaikki tunnukset ja salasanat muistissa? Mitähän tästä tulee?    

 

Etäopetus toki sanana on tuttu, mutta uudessa tilanteessa se tuntui kuin hyppäisi uima-altaan sy-

vään päätyyn heikolla uimataidolla. Huttusen (2016) mukaan etäopetuksella tarkoitetaan erilaisten 

tieto- ja viestintäteknologioiden välityksellä tapahtuvaa opetusta, jossa opiskelija ja opettaja eivät 

ole samassa tilassa fyysisesti. Etäopetus voi tapahtua esimerkiksi videotallenteiden keinoin, jolloin 

opiskelija voi seurata oppituntia ajasta ja paikasta riippumatta, edellyttäen, että tallenteet on jaettu 

julkisesti tai ne ovat esimerkiksi oppilaitoksen sisäisessä verkossa. Etäopetukseksi luetaan myös 

verkkokurssit, joissa opiskelu tapahtuu oppismisalustalla, esim. Moodle tai Teams. Niissä voidaan 

jakaa opetusmateriaaleja, käydä keskusteluja sekä palauttaa tehtäviä ja koevastauksia aikaan ja 

paikkaan sitomatta. Verkkokursseille voidaan yhdistää muita opetusmenetelmiä, esim. edellä mainit-

tuja tallenteita tai reaaliaikaisia verkko-opetuksia. Tällä vastaavasti tarkoitetaan tietokoneiden, Inter-

netin ja verkkokokousohjelman avulla muodostettua etäyhteyttä, jossa voidaan osallistujien video- ja 

ääniyhteyden lisäksi välittää erimuotoista mediaa eli kuvaa, piirto-ja kirjoitusalustoja, ääntä, videota 

tai jakaa oman tietokoneen ruutunäkymää. (Huttunen 2016.) 
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5 ETÄOPETUSTA KONSTRUKTIVISTISEN OPPIMISKÄSITYKSEN TAVOIN 

  

Ojasen (2003) mukaan kaikkia sellaisia ohjauskäytäntöjä, joiden tavoitteena on ohjattavan ammatti-

taidon ja ammatillisen kasvun parantaminen, käsitetään ohjaus -nimikkeen alle. Ohjauksella tarkoite-

taan vuorovaikutteista kasvattavaa aloittelijan ja kokeneen henkilön välistä suhdetta, jonka tarkoi-

tuksena on edistää ohjattavan kehitystä. Pääajatuksena on inhimillinen kokemus ja kyky oppia käyt-

tämään kokemusta hyväksi oppimisessa. Tieto ei ole irrotettavissa ohjaajan tai ohjattavan elämän-

kokemuksesta, joten se saa pätevyytensä siitä, missä määrin tieto voidaan integroida oppijan koke-

mukseen. Tällöin puhutaan konstruktivistisesta oppimisteoriasta. (Ojanen 2003.) 

Tämän työn ideologian mukaisesti keskityin yhden opiskelijan etäopetukseen, jonka itse miellän 

enemmän etäohjaukseksi. Hän oli valmistuva opiskelija, jolla oli jo erilaisten töiden kautta tullutta 

valmistuksellista tietoa ja taitoa, sekä miesten vaatteiden myyntityön kautta tullutta kokemus- ja 

näkemystietoa myös miesten puku- ja irtotakeista.  

 

5.1 Konstruktivistinen oppimiskäsitys 

Ojasen (2000) mukaan konstruktivistisessa oppimiskäsityksessä ihminen pyrkii ymmärtämään uutta 

tietoa jo olemassa olevan tiedon pohjalta eli ihminen nähdään informaation valikoijana, käsittelijänä 

ja tulkitsijana. Ihmisen oma-aloitteista kykyä hankkia tietoa sekä kykyä ohjata omaa oppimistaan, 

kutsutaan metakognitiiviseksi valmiudeksi. Konstruktivistisessa oppimisteoriassa ihminen siirtää 

aiemmin opittuja tai koettuja asioita ja taitoja uusiin tilanteisiin ja siten rakentaa eli konstruoi tiedon 

itse omien tavoitteidensa mukaisesti. Asiat opitaan paremmin, kun ne liitetään itselle ymmärrettä-

vään muotoon, annetaan niille merkitys. Ihmisten väliset vuorovaikutukset ovat merkitysten anta-

mista, sillä vuorovaikutusprosessissa on mahdollisuus reflektoida omia ajatuksia toisten kanssa, jol-

loin jokainen vuorollaan perustelee omia käsityksiään, kokemuksiaan sekä ratkaisujaan. Kokemusten 

reflektointi johtaa aiempien käsitysten muuntumiseen ja siten muuttavat merkityksiä. Mutta jotta 

siitä oppii, on ne siirrettävä myös käytäntöön.  

Oppiminen on paitsi tekemällä oppimista, myös omien tavoitteiden asettamista sekä halua oppia 

käyttämään omaehtoisesti taitojaan ja tietojaan ongelmansa ratkaisemiseen. Oppimista ei voi aja-

tella vain yksilön käyttäytymisen muutoksena. Oppimiseen vaikuttaa myös se, missä ympäristössä eli 

kontekstissa oppiminen tapahtuu. Sen tulisi olla sellainen, että oppijan olisi mahdollista rakentaa tie-

tämystä omista lähtökohdistaan. Kun oppiminen on mielekästä, on opiskelija valmis kantamaan vas-

tuuta sekä ponnistelemaan lopputavoitteeensa saavuttamisesksi. Se taas palkitsee sisäisesti sekä 

tukee ammatti-ihmisen minuutta. (Ojanen 2000.)  
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5.2 Ohjauksen tavoitteellisuuden ja dialogisuuden välinen suhde 

Ojasen (2003) mukaan ohjausteorian tehtävänä on kuvata monitasoisesti sitä, mitä tapahtuu ai-

dossa, kohtaavassa vuorovaikutuksessa ohjaajan ja ohjattavan välillä. Konstruktivistisen oppimiskä-

sityksen mukaan opiskelijat eivät välttämättä opi kokemuksestaan, vaan niistä merkityksistä, joita he 

itse antavat kokemukselleen.  

Syrjäläinen, Jyrhämä & Haverinen (2014) havainnollistaa Jyrhämän (2003) teoksen mukaan kuvion 1 

avulla tavoitteellisuuden ja dialogisuuden välistä suhdetta, Tahkokalliota (2001) mukaillen seuraa-

vasti: 

 

➢ Mikäli ohjauksessa ei ole tavoitteellisuutta ja aito dialogi puuttuu, eli tilanteessa ei ole emo-

tionaalista läsnäoloa, opiskelija jää yksin ollen oman onnensa nojassa.  

➢ Vaikka ohjaaja olisi emotionaalisesti läsnä ohjaustapahtumassa, mutta tavoitteet puuttuvat, 

saattaa tilanne johtaa siihen, että molemmilla osapuolilla on viihtyisää ja mukavaa kaiken 

sujuessa omalla painollaan. Tällöin varsinaista kehittymistä ja aitoa kyselemistä ei tapahdu, 

jolloin ohjaus on ”liirumlaarumia”.  

➢ Jos tavoitteellinen toiminta ja aito dialogi ovat mukana ohjaustapahtumassa, on ohjaus-

suhde yleensä onnistunut. 

➢ Vastaavasti jos ohjaaja on emotionaalisesti etäällä ja aito dialogi puuttuu, voi opiskelija ko-

kea olevansa yksin ohjeiden kanssa omasta tavoitteellisuudestaan huolimatta.   

Kuvio 1. Tavoitteellisuuden ja dialogisuuden välinen suhde  

 

Hyvä ohjaaja pystyy sopeuttamaan oman ohjaustyylinsä yksilöllisesti ohjattavan mukaan huomioiden 

opiskelijan sen hetkiset tarpeet ja mahdollisuudet.  Tähän hänellä kuitenkin tulee olla opiskelijan 

tuntemusta, koska ohjaajan on vaikea lukea opiskelijan ajatuksia. Ohjaaja voi tarttua vain niihin asi-

oihin, jotka ovat näkyviä tai jotka tehdään näkyväksi opiskelijan toimesta. Tarpeiden ilmituloa edis-

tää se, että opiskelija tuo reilusti esiin asiat, joissa hän kokee olevansa vahvoilla, kuin myös ne, 
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joissa hän puolestaan kokee olevan kehittämisen varaa. (Syrjäläinen, Jyrhämä & Haverinen 2014.) 

Ojanen (2000) kirjoittaa, ettei ohjattavan opiskelijan tehtävä ole vain tiedon vastaanottaminen vaan 

osallistuminen yhteiseen ajatteluprosessiin ohjaajan kanssa. Näin rakennetaan ja reflektoidaan koke-

muksia pyrkien ymmärtämään niitä eri suunnista. 

 

Paitsi että ohjaajat eroavat toisistaan siinä suhteessa, kuinka suoria tai epäsuoria he ovat ohjaukses-

saan, myös opiskelijat eroavat ohjattavuudessaan. Ohjaajan on aina muistettava, että opiskelijat 

ovat hyvin erilaisia sen suhteen, missä määrin he kaipaavat neuvoja. Ohjaajana suoraa ohjaustapaa 

suosivat antavat todennäköisesti enemmän ohjeita ja neuvoja. Heitä voisi luonnehtia "miten"-vas-

tauksia antaviksi ohjaajiksi, sillä he vastaavat mielellään opiskelijan esittämiin kysymyksiin tarjoten 

ratkaisumallia. Vastaavasti epäsuoraa ohjaustyyliä suosivat ohjaajat eivät anna ohjeita kovin her-

kästi, sillä he pyrkivät viimeiseen saakka saamaan opiskelijan itse ratkaisemaan ongelman tai asian. 

Epäsuorat ohjaajat yrittävät saada opiskelijan miettimään ja siten perustelemaan ratkaisunsa esit-

täen "miksi"-kysymyksiä. (Syrjäläinen, Jyrhämä & Haverinen 2014.) 

 

Viereinen kuvio 2 tuo esiin ky-

synnän ja tarjonnan tasapainon 

silloin, kun ohjaajan ohjaustyyli 

ja opiskelijan toimintatapa vas-

taavat toistensa tarpeisiin. Kun 

opiskelija kaipaa ohjeita, mutta 

ei niitä saa tai opiskelija on itse-

ohjautuva ja silti hänelle tarjo-

taan runsaasti ohjeita ja neuvoja, 

syntyy tasapainon suhteen haas-

teita. (Syrjäläinen, Jyrhämä & 

Haverinen 2014.) 

Kuvio 2. Kysynnän ja tarjonnan tasapaino  

Kysynnän ja tarjonnan ollessa sopivasti tasapainossa yhdistettynä sopivaan haasteeseen, tuloksena 

syntyy optimaalisia oppimiskokemuksia. Salmela-Aro (2018) mainitsee, että opiskelija, joka on kiin-

nostunut ja joka saa taitoihinsa sopivia haasteita, saa paitsi optimaalisen oppimiskokemuksen, kokee 

myös optimaalisia oppimistuloksia. Opiskelija voi kokea Flow’n tapaisen virtauskokemuksen ja hän 

menettää ajantajunsa uppoutuessaan täysin opiskeluunsa ja keskittyneenä työhönsä. Tätä opiskelu 

on parhaimmillaan; opiskelu innostaa ja opiskelija on ylpeä lopputuloksestaan. Tällöin opiskelija ko-

kee paitsi opiskeluintoa, myös tunnetta, jossa hän kokee tekevänsä jotain merkityksellistä. (Salmela-

Aro 2018.) 

Myös haasteet ja vaatimukset sekä tunteet ovat tärkeässä roolissa opiskelijoiden innostuksen ja op-

pimisen luomisessa. Positiiviset tunteet, kuten ilo, aktiivisuus, luottamus, onnistuminen edistää opti-

maalisen oppimiskokemuksen syntymistä, kun taas negatiiviset tunteet, kuten kyllästyminen ja häm-

mennys ovat optimaalisen oppimiskokemuksen estäviä. Osa tunteista on kiihdyttäviä, kuten ahdistus 



         

         20 (44) 

ja stressi, joskin ne voi sopivassa määrin lisätä optimaalisia oppimiskokemuksia. Vähäinen haaste ei 

johda optimaalisiin oppimiskokemuksiin, koska se tylsistyttää opiskelijan. Vastaavasti liian suuri 

haaste ehkäisee oppimiskokemuksia uuvuttaessaan opiskelijan. Opiskelijan kyvyt ja tavoitteet eli re-

surssit ja vaatimukset tulisi olla sopivassa tasapainossa. Opettaja voi pyrkiä huolehtimaan näistä 

omalla ohjauksellaan, samalla kun edistää opiskeluinnon syntymistä myös antamalla opiskelijalle ti-

laa ja mahdollisuuksia vaikuttaa asioihin. (Salmela-Aro 2018.) 

 

5.3 Oman opetukseni tyyli 

 

Edellisiin Syrjäläisen, Jyrhämän & Haverisen (2014) Praktikumikäsikirjan kuvaamiin ohjaustyyleihin 

verraten, käytän mielestäni molempia, sekä suoraa että epäsuoraa ohjaustyyliä erilaisista tilanteista 

ja opiskelijoista tai yksittäisestä opiskelijasta riippuen. Erityisesti motivoituneen jo osaavan opiskeli-

jan kanssa olen nyt etäopetukseni aikaan huomannut käyttäväni kysyvää menetelmää saadakseni 

esiin hänen tapansa hahmottaa keskustelussa oleva asia. Minulla on ollut tapana tuoda esiin myös 

vaihtoehtoisia menetelmiä, sillä opiskelijalle, jolla on halua ja kykyä, on etua siitä, että hän ymmär-

tää useamman valmistuksellisen vaihtoehdon toteutukseen. Haluan, että opiskelija oppii sovelta-

maan ja tekemään siten oman pohdinnan kautta valintoja siitä, mikä vaihtoehto toimisi parhaiten 

juuri hänen tuotteeseensa mm. materiaali ja käytettävissä oleva aika huomioiden. Toisaalta saatan 

olla toiselle opiskelijalle samaan aikaan suoraa ohjaustapaa toteuttava ohjaaja antaen normatiivista 

ohjeistusta edellä mainitun kaltaista opiskelijaa enemmän.  

Minulla on luonteenomaisesti paljon eleitä ja ilmeitä sekä ”puhun käsilläni” https://www.you-

tube.com/watch?v=n4KkdCPormE , joten uskon, että minut tuntevat henkilöt pystyvät päättelemään 

sanattomalla viestinnälläni mitä erilaisimpia asioita. Itse koen, että katsekontakti opiskelijaan on tär-

keää ja minulle luonteenomaista on myös kannustava kosketus olkapäälle, toki etäohjauksessa tämä 

on ollut mahdotonta. Joskin tästä hyvää tarkoittavasta eleestäni olen saanut sekä positiivista että 

negatiivista palautetta. Olenkin oppinut, että myös tämän vuoksi on tärkeää tuntea opiskelijat, jotta 

tietää, mikä on kunkin opiskelijan oma ”reviiri”. Lisäksi opettajana minulla tulisi olla tietoisuus siitä, 

millä tavoin kukin opiskelija persoonana oppii ja erityisesti tietää millaiset vaatimukset he itse ovat 

itselleen omassa oppimisprosessissaan asettaneet. Osa opiskelijoista haluaa tietää ja kokea ”kaikesta 

kaiken”, osalle riittää vähimmäisvaatimukset.  

Haluan, että asiat ja opiskelijoiden valmistuksessa olevat työt etenevät, ja siksi tavoitteenani on löy-

tää ratkaisuja ammattiteknisiin pulmiin myös itse kokeilemalla erilaisia menetelmiä haluttuun loppu-

tulokseen päästäksemme. Mielestäni olenkin parhaimmillani saadessani pohtia ja kokeilla mitä haas-

tavimpia ammatillisia valmistusratkaisuita. Lähiopetuksessa minulla on tapana sipaista tilkkulaati-

kosta kangaspala, muotoilla se ongelman muotoon ja istahtaa ompelukoneen äärelle. Teen ajatus-

työtä käytännön toteutuksen kanssa ommellen ja ääneen puhuen, jolloin opiskelija/opiskelijat ovat 

prosessissa mukana vähintään seuraamassa mitä tapahtuu. Toisinaan se tapahtuu yrityksen ja ereh-

dyksen kautta, mutta itse pidän sitä loistavana tapana oppia ja opettaa. Aktiivisien ja alasta innostu-

https://www.youtube.com/watch?v=n4KkdCPormE
https://www.youtube.com/watch?v=n4KkdCPormE
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neiden opiskelijoiden kanssa tämä toimii mielestäni hyvin, sillä yleensä se aiheuttaa mitä mielenkiin-

toisempia keskusteluita opiskelijoiden kanssa siitä, mikä toimii tai ei toimi ja miksi. Silloin, kun opis-

kelijalla on into ja kiinnostus, taustaan, ikään, sukupuoleen tai erilaiseen oppijuuteen katsomatta, 

annan itsestäni kaiken sen, jonka kukin opiskelija on halukas ja valmis minulta vastaanottamaan. 

Tiedän, että näiden opiskelijoiden kohdalla jopa ”yliopetan” heitä ammatillisen perustutkinnon tut-

kinnon perusteisiin verraten.  

Uskon kuitenkin, että olen erittäin haasteellinen opettaja ja ohjaaja sellaisille opiskelijoille, joiden 

ammatillinen innostus on matala tai jopa kokonaan hukassa. Olen luonteeltani persoona, jolla pitää 

olla koko ajan tekemistä ja joka haluaa käyttää aikansa hyväksi. Siksi koen, että minulla on henkilö-

kohtainen ristiriita erityisesti motivoitumattomien opiskelijoiden ajatus- tai toimintamallin kanssa. 

Sen vuoksi en koe olevani heidän kanssaan vahvimmillani. Ehkäpä olenkin silloin opiskelijalle se ”lii-

rumlaarum” opettaja, sillä tavoitteemme eivät välttämättä kohtaa toisiaan. Voi olla, että he kokevat 

minut yli-innokkaana ”hiostajana”, joka ei anna riittävää omaa rauhaa omaan tahtiin etenemiselle. 
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6 OMAT KOKEMUKSENI SEKÄ TULOKSET ETÄOPETUKSESTA 

 

Siirtyessämme kotiin tietokoneen äärelle, tuntui vatsanpohjassa jännitystä. Alku olikin sähläämistä ja 

pienin pelonsekaisin tuntein etenemistä. Jokaiseen opiskelijaan oli saatava kontakti ja löydettävä 

toimiva tapa työskennellä juuri hänen kanssaan, huomioiden valmistettava työ ja opiskelijalla olevat 

kommunikointivälineet. Jonkun kanssa yhteydenpitovälineenämme toimi Wilma ja/tai sähköposti. 

Muutaman opiskelijan kanssa pidin säännöllistä puhelinyhteyttä, osan kanssa lisänä myös WhatsApp 

viestintää. Kaikki keinot piti kokeilla. HOKSit oli päivitettävä ja erityisen tuen tarpeen määrittelyt 

huomioitava. Oli mietittävä kenen osaaminen riittää mihinkin, kuinka ketäkin voi ja pitää ohjata. 

Koska vapaa-ajalla tapahtuvat harrastukset ja ystävien tai sukulaisten luona vierailut eivät olleet 

opiskelijoillekaan mahdollisia, olen minä opettajana saattanut olla jollekulle jopa ainoa yhteys kodin 

ulkopuolelle. Mutta myös minulle oli tärkeää kuulla mitä opiskelijoille kuuluu keskustellen arjen suju-

misesta sekä kannustaa heitä opinnoissaan. Hiihtoloman jälkeen jatkuvan haun kautta tulleiden 

opiskelijoiden kanssa sain aikaiseksi yhteyden, ajan hengen mukaan siis etäyhteyden. Emme ennät-

täneet edes tavata oppilaitoksella, sillä heidän opintonsa alkoivat vasta etäopetuksen aloittamispäi-

vämäärän jälkeen. Opiskelijat etenivät kuitenkin yhteisissä tutkinnon osissaan kukin omilla tahoil-

laan. Ryhmäytymisestä en voi puhuakaan, saati siitä, että tuntisin heidän tapansa oppia. Se tapahtu-

nee syksyllä, toivon ainakin.  

Opinnäytteeseeni osallisena olleen opiskelijan kanssa pidimme Teams-videoneuvotteluita sekä pika-

viestinnässä WhatsAppia. Opiskelija valmisti ennen miesten irtotakkia asiakkaalle jo koululla aloitta-

mansa mustan villakangastakin valmiiksi etäohjauksessani, joista minulla ei ole Teams tallenteita, 

enkä siten käyttänyt myöskään siitä syntyneitä WhatsApp materiaalia tässä työssä. Miesten irtotak-

kia valmistaessaan meillä oli joku päivä hyvinkin tiivistä yhteistyötä keskustellen sekä WhatsAppilla 

että Teamsilla, alkaen jo lähes kukonlaulun aikaan ja päättyen illalla nukkumaan mennessäni, välillä 

päivää ollen rauhallisempaa. Vapaa-aikani oli työn suhteen jatkuvassa valmiustilassa. Toisaalta an-

noin tähän opiskelijalle myös mahdollisuuden, eli olla tavoitettavissa aina, olenhan hyötynyt siitä tä-

män opinnäytetyön toteutumisen muodossa itsekin. Koen, ettei työaikani viikossa ole välttämättä 

jatkunut tuntimääräisesti, mutta päiväni ovat jakautuneempia useampaan työjaksoon. Joskin ajan 

mittaaminen olisi ollut haastavaa, ja turhaakin. Tyypillisimmillään videopuhelumme olivat tunnista 

puoleentoista tuntiin, sillä Teams videoneuvottelumme olivat hyvin pitkälle myös tapahtumia, joissa 

opiskelija kertoi mitä oli edellisen etäkontaktimme jälkeen tehnyt, missä oli mahdollisesti mennyt 

vikaan ja kuinka hän oli menetellyt korjaustoimenpiteissä, tai missä hän oli onnistunut ja millaisia 

johtopäätöksiä hän oli niistä tehnyt. Hän ikään kuin eli uudelleeen työvaiheet, jolloin esille nousi 

seikkoja, joihin tarvittaessa palasimme ja joita yhdessä pohdimme ja reflektoimme.  

Nyt etäopetuksessani miesten takkia valmistanut opiskelija on persoonana henkilö, joka ei todella-

kaan ole koko kohden opintovuotensa aikana mennyt siitä mistä aita olisi matalin. Esimerkiksi nyt 

hänen elämänsä ensimmäinen miesten irtotakki oli rintaliinoilla, olkatoppauksilla ja kuulavanuilla va-

rustettu isoruutuinen, kaksirivinen, sivuhalkioinen, pystykuosillinen rinta- ja lipputaskun sisältävä, ja 

jossa laitavaate kääntyy kainaloon sisältäen povitaskun. Lisäksi hihansuihin hän halusi avattavat hal-
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kiot sekä tehdä vaatturitavoin myös vuorin hihan kiinnityksen sekä napinlävet käsin. Ennen poik-

keustilaa olimme ennättäneet käydä lähiopetuksessa teoriaa ja tehdä joitakin yksityiskohtaharjoituk-

sia puolikkaan takin sovitusversion muodossa. Lisäksi hän ennätti kaavoittaa ja leikata miehustakap-

paleet sekä kiinnittää niihin tukikankaat. Vuorin ja rintaliinojen kaavoitus ja siten leikkuu jäivät etä-

ohjaukseen. En tavannut irtotakin loppukäyttäjää missään vaiheessa koko valmistusprosessia, joka 

asetti lisähaasteen yhdistettynä siihen, että opiskelija on erittäin tarkka ja vaatii itseltään omien töi-

den lopputuloksen suhteen paljon, kts. oheiset WhatsApp -viestit.  

Kuvat 1 ja 2. Opiskelijan pohdintaa 

oman työn jäljestä.  

Valokuva: Sanna Vuorenmaa 

 

 

 

 

 

Yhteisenä ajatuksenamme oli, että asiakas käy ensimmäisessä sovituksessa koululla, mutta ”korona 

ennätti ensin”. Minulla opettajana oli siis sekä kaavoitus- että valmistuksen ohjauksen tukena opis-

kelijan ottamat valokuvat asiakkaasta - edestä, sivulta ja takaa, nähdäkseni mm. hänen ryhtinsä. 

Mitat opiskelija oli ottanut kotona teorian, harjoittelumme ja ohjeistukseni mukaisesti itsenäisesti.  

Loppujen lopuksi etäohjauksen suurimpina haasteina miesten takin valmistamisen osalta pidän tek-

nisiä ongelmia mm. äänen laadun kanssa, toisinaan se katkoi pahastikin, jolloin joiduimme toista-

maan puhettamme. Aluksi meillä oli suuria haasteita puhelimen kuvan välittäjänä minulle päin, eli 

mihin opiskelijan pitää puhelin kohdistaa, jotta minä näen juuri sen asian, jota opiskelija halusi näyt-

tää tai mitä minä halusin nähdä. Eli tarkka kohteeseen tähtääminen oli haasteellista. Meidän piti löy-

tää yhteinen terminologia puhelimen ”ohjaukseen” sen toimimisessa kuvannäyttäjänä minulle, jotta 

ymmärrämme toisiamme. Aluksi minä yritin osoitella kuvaruutuun kohtia, joihin hänen tarvitsisi kiin-

nittää huomioita, kunnes ymmrsin, ettei hän voinut nähdä minun osoittelemiani kohteita. Aikaa vie-

vää ohjauksessa oli myös se, että meillä ihmisillä, tässä tapauksessa opiskelijalla, oli vain kaksi 

kättä. Parhaimmillaan opiskelija asettelikin kaavaa varpaiden avulla lattialla, sillä toinen käsi oli 

yleensä puhelimen pitelijänä ja erittäin monessa käsin tehtävässä asiassa tarvitaan kahta kättä. 

Myöhemmin hän yritti sijoitella puhelinta mitä erilaisimpiin paikkoihin, mutta monesti puhelin osoitti 

asiaan kuulumatonta kohdetta kohti varsinaisen kohteen sijasta, esimerkkinä video: 

https://www.youtube.com/watch?v=c4AGLZQcE8Q  

Monesti päädyimmekin siihen, että puhelin on lattialla tai pöydällä ja kävimme dialogiamme ilman 

kuvaa, ns. tavallisen puhelimen tavoin. Aseteltuaan kaavan tai yksityiskohdan, hän jälleen näytti sen 

https://www.youtube.com/watch?v=c4AGLZQcE8Q
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kuvan kautta minulle. Opiskelijalla tulisikin olla tekniikan mahdollistamaa kädet vapauttavaa doku-

mentointimahdollisuutta.  

Ympäristö toi haastetta enemmän varsinaista työtä tekevälle opiskelijalle, sillä hän joutui kaavojen ja 

leikkuun osalta työskentelemään lattialla. Hänellä ei vielä siinä vaiheessa ollut leikkuupöytää, joten 

hän joutui tekemään mm. vuorin kaavat, niiden assettelun ja leikkuun lattiatasossa. Uskon, että 

tämä on ongelma valtaosalla opiskelijoista. Näin ollen esimerkiksi ergonomia ei ole ihanteellista koti-

oloissa työskennellessä. Hän oli edellisenä syksynä ostanut teollisuusompelukoneen, joten ompelu 

sujui mutkattomasti sen kanssa. Silityksessä hänellä oli kotirauta, kuten minullakin. Kesken takin val-

mistusprosessia hän valmisti myös silitysvaiheita helpottavan ”hevosen”. Muita pientarvikkeita ja vä-

lineitä hänellä oli lainassa oppilaitokselta. Vastaavasti minulla on kotona teollisuuskoneet ja työsken-

telytilat leikkuupöytineen, joten niiden ääreen siirtyminen vaikkapa kesken puhelun ei tuottanut on-

gelmaa. Joskin silloin minun tietokoneeni ei kuvan näyttäjänä toiminut oikeakohtaisesti hänelle päin. 

Sen vuoksi tein pieniä videoita (poikani tai mieheni kuvasi) ja lähetin niitä WhatApp.lla.   

Erityisesti musta materiaali (tämä kokemus muodostui opiskelijan asiakkaalle valmistamastaan mus-

tasta päällystakista) on haastava kuvaruudun välityksellä ohjattavaksi, sillä saumat ja yksityiskohdat 

eivät näy. Etäohjauksessa materiaalin käsinkosketeltavuus puuttuu, jolloin minä opettajana en voinut 

hyödyntää näppituntumaa. Huomasin, että etänä toimiminen aiheutti huomattavasti enemmän pu-

heen tuottoa kuin lähiopetuksessa, sillä etänä ei voi näyttää konkreettisesti vaikkapa juuri syötösten 

sijoittamista tai määrää, joten joutuu selittämään samalla arvioiden kyseisen materiaalin mahdollista 

käyttäytymistä. Mittasuhteiden hahmottaminen on huomattavasti hankalampaa kuvaruudun välityk-

sellä. Lähiopetuksessa en tarvitse mittanauhaa vaikkapa saumanvaran leveyksien tarkkailussa, mutta 

kuvaruudun kautta katsottuna arviointi jonkun asian oikeellisuudesta oli harhaanjohtavaa. Pienten 

vivahteiden erottaminen erilaisissa muodoissa (esim. kauluksen kulmat) vaativat opettelua, sillä ku-

varuudun kautta ei hahmota kokonaiskuvaa samoin kuin samassa tilassa olevaa tuotetta katsoessa, 

jolloin voi itse liikkua tarvitsemallesi etäisyydelle.  

Poikkileikkauskuvien piirtäminen, jotka ovat 

kautta vuosien olleet opiskelijoiden suunnalta 

kyseenalaistettuna oppimisen tarpeellisuu-

desta lähiopetuksessa, nousi arvoon arvaa-

mattomaan: piirsimme niitä molemmat seli-

tyksemme helpottamiseksi, sillä ne auttoivat 

valtavasti rakenteiden ja yksityiskontien poh-

timisessa ja vaihtoehtojen mietinnässä. 

Ohessa yksi kuva pikaisesti piirretystä poikki-

leikkauksesta, jonka pohjalta kävimme keskustelua         Kuva 3. Poikkileikkauskuva taskusta                                                                 

taskutuksen valmistuksellisista vaihtoehdoista.                   
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Askartelin ja piirsin ”normaalia” enemmän eli leikka-

sin spontaanisti paperista ongelmaa kuvaavia yksi-

tyiskohtia tai piirsin nopeita tarkennuksia, joita näy-

tin tietokoneen kuvaruudulla opiskelijalle ja/tai lähe-

tin niistä valokuvia WhatsApp.lla. Ne eivät ole olleet 

mittasuhteisia tai mestarillisia taideteoksia, vaan 

luonnoksen kaltaisia nopeita yksittäisiä viestintää 

helpottavia ratkaisuita, esimerkkinä kuva 4. 

Kuva 4. Vuorin kaavoituksessa huomioitavia seikkoja 

 

 

Mielestäni yhteistoimintamme kehittyi matkan varrella, sillä opiskelijan ammatillinen sanasto teki val-

tavan harppauksen, varmastikin osaltaan juuri sen vuoksi, että jouduimme selittämään asioita puolin 

ja toisin todella paljon. Mitä pidemmälle tuotteessa etenimme, sen paremmin aloin ymmärtämään 

hänen ajattelunsa ja ymmärtämisensä tapaa. Lisäksi opimme molemmat uuden tavan hyödyntää 

WhatAppia lisäten piirrosta ja tekstiä valokuvan päälle. Tämä toimintatapa toimi loistavana välineenä 

erityisesti tarkennusten osalta. Oheisessa kuvasarjassa esimerkit, jossa valokuvat ovat opiskelijan 

lähettämiä ja joihin minä ohjaajana lisäsin ohjeistusta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvasarja 1. Valokuvan ja tekstin yhteen liittäminen WhatsAppissa ohjauksen välineenä.              

Valokuvat: Sanna Vuorenmaa 

 

Itse tykästyin WhatsAppin mahdollisuuksiin ohjauksessa. Sinne voi helposti liittää pieniä videonpät-

kiä, kuvia ja tekstiä ja yhdistellä niitä. Myös tunnetilat tulivat erityisesti opiskelijalle luonnostaan 

emojien avulla näkyviin. Ainoastaan yhden kerran opiskelija ärsyyntyi työprosessinsa aikana, itsel-

leen. Häntä harmitti, ettei hän ymmärtänyt kainaloon menevään laitavaatteeseen yhdistettävää vuo-

rin kaavoitusta itse. Ymmärsin sen hänen viesteistään ja otimmekin Teams -videoneuvottelun, jossa 

kävimme asian vaihe vaiheelta läpi. WhatsApp -viestiketjustamme syntyi todella pitkä ja vaiherikas, 

jonka kuvasin oheiseen muotoon videoksi.  WhatsApp miesten takin ohjauksessa 

https://www.youtube.com/watch?v=BUV_DXnasfI
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Opiskelija aloitti miesten takin valmistuksen kotonaan 6.4. ja se oli oheisten kuvien mukainen, ilman 

nappeja ja napinläpiä 8.5., jolloin hän lähetti minulle seuraavan kuvasarjan. Aikajänne tuotteen val-

mistamiseen on suhteellisen lyhyt, sisältäen vuorin kaavoituksen ja huomioiden, että miesten takki 

oli hänelle ensimmäinen. Pääsääntöisesti pidimme viikonloput molemmat ohjauksen ja irtotakin val-

mistuksen suhteen vapaina. Haastetta irtotakissa oli mielestäni vähintään riittävästi, mutta hän sel-

viytyi niistä loistavasti, kuten kuvat osoittavat. Luulen, että tällaiseen lopputulokseen ei olisi ollut 

mahdollisuuksia, ellei opiskelijalla itsellään olisi ollut valtavaa motivaatiota, intoa, haasteenottokykyä 

ja korkeaa työmoraalia. En siis pysty väittämään, että tämä onnistuisi kaikkien opiskelijoiden osalta. 

  

 

 
 

Kuvasarja 2. Valokuvat lähes valmiista tuotteesta. Valokuvat: Sanna Vuorenmaa 

 

On kuitenkin huomioitava ja mainittava, että kahdenkeskiset videoneuvottelut ”sitovat” opettajan 

yhden opiskelijan kanssa kerrallaan, mutta samalla ne ovat erittäin intensiivisiä ja keskustelut ovat 

juuri hänen työhönsä ja tilanteeseensa tarpeellisia juuri siinä hetkessä. Oppilaitoksessa opettajalle 

on yhtaikaisesti useamman opiskelijan työtilanne selvillä ja hän voi koko ajan ohjeistaa useampaa 

opiskelijaa rinnakkain, jota etänä ei voi tehdä, jos tuotteet ovat kaikilla yksilöllisiä.     
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Toisaalta opiskelija on joutunut itse ajattelemaan ratkaisuvaihtoehtoja itsenäisemmin, sillä oppilai-

toksessa opiskelijan on helppo kysyä opettajalta apua/ohjausta/varmistusta ilman, että käyttäisi esi-

merkiksi teoriamonistetta hyväkseen. Lisäksi tein havainnon, että häneltä tuli kysymyksiä What-

sApp.lla, ja hän joko heti tai hetken päästä vas-

tasi kysymykseensä itse, esimerkiksi oheisen ku-

van 5 mukaan. Ehkäpä se selittyy sillä, että kun 

ongelman joutuu muotoilemaan sanoiksi niin, 

että toinen ymmärtää mitä sillä tarkoittaa, se 

ratkeaa jo oman ajattelun tuloksena. Toisaalta 

useat viestit olivat muotoiltuja niin, että hän ha-

lusi ajattelulleen varmistusta, kuten kuvasar-

jassa 3.           Kuva 5. Opiskelijan kysymys ja vastaus  

 

   

Kuvasarja 3. Opiskelijan ajattelun tukea                 Valokuva: Sanna Vuorenmaa 

 

Tarkastellessani tallenteita ja WhatsApp vietejämme, huomasin, että myös oma viestintäni molem-

missa muutti muotoaan erityisesti silloin, kun tiesin meidän joskus aiemmin keskustelleen aiheesta. 

Kuvasarjassa 4 näkyy omaa kysyvää toimintaani.    

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
Kuvasarja 4. Aiemmin opinnoissa käydyn asian varmentamista 
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7 ETÄOPETUSMUOTONA TALLENTAMINEN; PROSESSI JA KOKEMUKSET 
 

 

Innokkaat opiskelijat ovat oivallisia opettajan motivaattoreita, sillä he luovat painetta opettajalla ole-

vaan opetusmateriaaliin. Halusin kokeilla toisenlaista etäopetusta, sen muotona tallentaminen. 

Niinpä toisena tutkimukseni kohteena oli videomateriaalin tuottaminen ja sen toimivuuden tutkimi-

nen, tavoitteenani etäopetuksen ja/tai itsenäisen opiskelun mahdollisuus sen kautta jatkossa. Pyysin 

miesten takin valmistuksen etäopetustutkimuksessakin mukana ollutta opiskelijaa testihenkilöksi te-

kemälleni etäopetusmateriaalilleni, sillä tiesin juuri hänen haluavan valmistaa miehen liivin vielä tänä 

keväänä. Tämä liittyi opiskelijan opintokokonaisuuteen ”Tekstiili- ja muotialan projektissa toimimi-

nen”, mutta tulevaisuudessa sen on tarkoitus olla valinnaisessa opintokokonaisuudessa ”Miesten 

vaatteen valmistaminen”. Koska miesten vaatteista tuotteena koen liivin olevan helpoimman, halusin 

lähteä ensimmäisenä opetusvideonani liikenteeseen tästä tuotteesta.  

 

Tein ensin liiviin peruskaavan, jonka pohjana on M. Müller & Sohn kaavajärjestelmä Herren Rund-

schau 2/2002 lehdestä. Alkuperäisessä on liivin kuva valmiina ja saksankielinen teksti ohessa. Pilkoin 

kaavan piirtämisen sanallisen ohjeen pieniin kokonaisuuksiin, joiden viereen piirsin tekstiä vastaavan 

kuvan. Kuva täydentyy ohjetta seuratessa. Korostin kuvissa punaisella uusia kohteita, jotta se olisi 

helpommin tulkittavissa. Peruskaavan tekeminen on työlästä, sillä siinä pitää miettiä tarkasti, kuinka 

asian kertoo, jotta se olisi helposti ymmärrettävissä. Liivin peruskaava löytyy liitteestä 1. 

 

Kokeilin videokuvausta itse siten, että puhelimeni oli ompelukonetta vasten tai kauempana jalustalla, 

mutta totesin hyvin pian, että käteni, pääni tai selkäni ovat kuvattavan laajemman kohteen tai yksi-

tyiskohdan edessä. Koska kyseessä on oppimisvideo, halusin sen olevan keskittynyt siihen, kuinka 

ompelu- tai silitystyö tehdään, en siihen, miltä minä videossa näytän. Niinpä valjastin perheeni apu-

käsikseni. Kuvauksesta vastasi mieheni, joka kuvasi kännykällä työskentelyprosessini sekä ompele-

misessa että silittämisessä. Ammattilaiskuvaaja hän ei missään tapauksessa ole, mainittakoon se jo 

tässä vaiheessa. Liivin mittoja vastaava ja tuotteen loppukäyttäjää edustava, yrittäjähenkinen palkan 

työstään vaatinut, 13-vuotias poikani editoi videot nykyiseen muotoonsa, jotka ovat viidessä osassa. 

Tähän hän tarvitsi apuani lähinnä siinä, mitä videoissa voi nopeuttaa, mikä on ammatillisesti tärkeää 

jäädä näkyviin todellisella nopeudella ja mikä on ylimääräistä tai asiaan kuulumatonta pois leikatta-

vaa. Olen kohtuullisen spontaani opettamisessasi, ja sen vuoksi en osannut tehdä käsikirjoitusta vi-

deooni, saati harjoitella sitä etukäteen mitenkään. Liivin valmistaminen ja sen videokuvaus on suori-

tettu yhtenä viikonloppuna ”kerralla purkkiin” –periaatteella. Se on siis syntynyt siinä hetkessä niillä 

sanoilla, joita ajatus mieleen toi. Puhun videolla samalla ommellessani ja silittäessäni, kuten olisin 

toiminut lähiopetuksessakin, kulloisenkin vaiheen ollessa käsillä. Aloitusvideo ja siinä näkyvät kaava-

kuosittelut on kuvattu jälkeenpäin, eli piirsin kaavan sitä varten uudelleen, sillä puolisoni ei ollut käy-

tettävissäni vaiheessa, jolloin kaavat alun perin tein. Videoilla ei myöskään näy leikkuu- eikä tukikan-

kaiden kiinnittämisvaiheet, koska ajatukseni oli, että opiskelija, joka valitsee kyseisen valinnaisen 

tutkinnon osan, on opinnoissaan siinä vaiheessa, että niitä on jo harjoiteltu muiden tuotteiden val-

mistamisen yhteydessä aikaisemmin. Ingmanedun Teamsissa oleva etäopetusmateriaalini ohjeistus 

on liitteenä 2.    
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Minulla oli videostani omia ennakkokäsityksiä ja ajatuksia, joita ohessa näkyväksi kirjoitettuna ennen 

opiskelijan antamaa palautetta. 

- Antaako video liian tarkan valmistusohjeen, jolloin opiskelijan oma ajattelu jää työn etenemi-

sessä kokonaan sivuun tai taustalle?  

- Koen, että video on tylsä. Siinä on liikaa puhetta ja se on liian pitkä. Toistan liikaa. Siinä pitäisi 

olla välillä jotain herättävää.  

- Olisi pitänyt olla höpöttämättä pidempiä aikoja, jotta videota olisi voinut nopeuttaa ns. itsestään 

selvissä kohdissa. Tärkeät asiat olisi voinut kertoa vaikka ensin ja suorittaa ompeleminen tai silit-

täminen vasta sen jälkeen. 

 

Ohessa lyhyt tiivistetty esimerkki videostani: https://www.youtube.com/watch?v=9zndOlJHYQI 

 

Opiskelijan kokemukset ja palautteet videosta 

 

Kokonaisuutena videot olivat hänen mielestään selkeitä. Videoissa oli joitain teknisiä 

ongelmia, mm. kuva kääntyi taskutuksessa poikittain, ja sitä joutui katsomaan pää 

vinossa saadakseen tarkemman kuvan tapahtumasta. Toisinaan puheeni oli hiljaisem-

paa ja jostain oli syntynyt kohinaa. Yleensä videonpätkien viimeiset lauseet jäivät hei-

kommin kuultaviksi. Hän ei ollut saanut niitä kunnolla kuuluviin, vaikka äänet olivat 

hänen puhelimellaan äärimmillään. Videolla 4 oli joku editoinnissa tapahtunut 

”pomppu”, joka sekoitti hieman ajatusta. Videoiden alkuihin hän toivoi lisää ”tyhjää 

tilaa” ennen puheeni alkua, jotta kuva ennättää ilmestyä kunnolla, ja jotta katsoja 

ennättää hahmottaa mistä on kysymys. Hän toivoi videoon tietoiskun tukikankaista ja 

lopussa valmiin liivin kuvan pidempään esitettynä edestä ja takaa.  

 

Koska minua kiinnosti omat lähinnä kielteiset ja kriittiset hypoteesini, haastattelin hänet vapaamuo-

toisesti hakien vastauksia liittyen juuri edellä kirjoittamiini kysymyksiin.  

 

Hän koki, että peruskaavan piirto-ohje oli selkeä sen jakautuessa pieniin osiin viereen 

piirrettyjen kuvien selkeyttäessä kirjallista tekstiä. Lisäksi hän oli sitä mieltä, että vi-

deot olisivat jatkossakin hyviä opetusmateriaaleja, eivätkä ne sulje pois omaa ajatte-

lua. Se on hyvä pohja, jota jokainen saa varioida haluamalleen mallille oman mielty-

myksensä mukaan. Ne eivät olleet hänen mielestään tylsiä, vaan informatiivisia ottei-

taliivin valmistamisesta. Hän piti siitä, että puhuin yhtaikaa työskentelyn kanssa. Li-

säksi hän perusteli sen niin, että ulkomaalaistaustaisenkin on helpompi ymmärtää 

mitä tarkoitan puheellani, koska se kohdistuu kuvaan oikea-aikaisesti. Hän ei myös-

kään kokenut niitä liian pitkiksi, varsinkaan ”jos haluaa oppia asioita kunnolla”. Joita-

kin videoita hän toivoi yksityiskohdista, kuten erilaisista taskuista. Hän perusteli vide-

ointia niin, että tällöin opiskelija voisi katsoa videolta ja tarvittaessa ”kelata” sitä aina 

tarvitsemaansa kohtaan, ilman että hänen tarvitsisi aina kysyä opettajalta neuvoa. 

https://www.youtube.com/watch?v=9zndOlJHYQI
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Häneltä tuli spontaani kommentti: ”Miksi me opiskelijat ole ennen videoineet näyttä-

miäsi yksityiskohtia jo koululla? Vitsi, miten helppo niihin olisi palata vaikka seuraa-

valla viikolla tai milloin se sitten olisikaan itselle ajankohtainen.” Opiskelija oli sitä 

mieltä, että tämän tapainen tallenne toimii etäohjauksena, mutta on hyvä, jos siinä 

on yhdistettynä mahdollisuus kysyä opettajalta tarvittaessa apua, esimerkiksi malliva-

riaatioiden osalta.  

Tämän jälkeen hän aloitti valmistamaan liiviä käytännössä. Peruskaavan ja siihen kuuluvat perus-

kuosittelut hän oli tehnyt uuden etäopetusmateriaalini mukaan. Mutta koska hän ei tyytynyt ”perus-

liiviin”, vaan hän halusi liivistä perinteisillä työtavoilla toteutetun version, kävimme irtotakin tapaan 

WhatsApp viestintää mallin muuttamisessa perinteisempään muotoon, sekä ohjeistin häntä niiden 

kohteiden tulevassa valmistuksessa jo kaavoitusvaiheessa.  

 Kuvat 5 ja 6. Liivin kaavoituksen esi-

merkkejä pääntien osalta.  

Valokuvat: Sanna Vuorenmaa 

 

 

 

 

 

 

Opiskelija toteutti liivin valmistuksellisen osuuden täysin itsenäisesti. Ainoastaan niissä kohdissa, 

jotka poikkesivat oppimispakettini ohjeista, perinteisten työtapojen osalta, kävimme pari yksityiskoh-

taa WhatsAppiin häntä varten videoimani tallenteen kautta lävitse. Liivin ollessa napinläpiä vaille val-

miita, oli hänellä oman näyttönsä esittely 19.5, eli miesten liivi mittojen mukaan toteutettuna etä-

opetusmateriaalin avulla. Hän oli kirjoittanut valmistamansa liivin tavoitteista, aikataulusta, toteutuk-

sesta ja lopputuloksesta nimellä ”Miesten liivin valmistaminen ja asiakkaan opinnäytetyöhön osallis-

tuminen”. Tämä löytyy liitteestä 3. Hänen suorittamansa tutkinnon perusteissa kyseisessä tutkinnon 

osassa on painotettu yhteistoimintaa asiakkaan kanssa, jonka vuoksi hän käyttää opettajastaan, eli 

minusta nimitystä asiakas. Kun näin hänen kirjallisen työnsä, pyysin sen tähän työhöni liitteeksi. Mi-

nulle valmiin liivin näkeminen käsinkosketeltavana todellisena tuotteena, oli oikeasti jännittävää. Oli 

mahtavaa nähdä millainen liivistä tuli, sillä ompelullisia välivaiheita en ollut nähnyt lainkaan.   

 

Opettajalle sellaisen videomateriaalin tekeminen, jota aiotaan käyttää laajempana oppimisen koko-

naisuutena, ei ole hetkessä tehtyä, vaikka se sellaisena monesti annetaan erilaisissa koulutustilan-

teissa tai opettajien yhteisissä palavereissa ymmärtääkin. Videoiden käsikirjoittaminen etukäteen 

voisi olla hyvä asia, sillä silloin voisi välttyä suuremmalta editointityöltä. On yllättävää, kuinka suusta 
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pulpahtelee sammakoita, joita ei voi jättää videoille, kun kyseessä on opetusvideo. Tai niin kuin jos-

sakin kohtaa minun videossani, kuvaajan sormi on lipsahtanut mikrofonin eteen ja ääni on epämää-

räisen vaimeaa. Toisaalta videoiden ei tarvitsisi olla tehty ajatuksella ”tämä on lopullinen”, sillä 

olemme kuitenkin vain inhimillisiä ihmisiä, ja tavoitteena on saada ammatillinen viesti näkyviin, ei 

luoda lähes täydellistä elokuvakokemusta. Mutta koska tavoitteet meillä opettajilla ovat aina korke-

alla, on haastavaa myöntää, ettemme osaa ja hallitse kaikkea. Valtaosa opiskelijoista on kuitenkin 

hyvin ymmärtäväisiä myös tässä asiassa, sillä hekään eivät osaa ja hallitse kaikkea.        
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POHDINTA 

 

Tämä opinnäyte on syntynyt erittäin nopealla aikataululla. 21.3.2020 kerroin ohjaavalle opettajalle, 

että aloittamani työ katosi kuin savuna ilmaan koronan aiheuttaman tilanteen vuoksi. Halusin kuiten-

kin opinnäytteeni liittyvän jotenkin omaan opettajan työhöni, josta Savonian vaatetusmuotoilun leh-

tori Sirpa Ryynänen keksikin idean etäopetuksen dokumentoinnista. Korona-aikana opetin sekä 

etänä että kaksi päivää viikossa lähiopetuksessa ulkomaalaistaustaista, myös toukokuussa valmistu-

nutta opiskelijaa. Hänen kielitaitonsa ei todennäköisesti olisi riittänyt etäopetukseen, ainakin hän itse 

koki niin. Oli hieman haasteellista ottaa haltuun erityyppisten opiskelijoiden etäohjaus ja -opetus eri-

laisilla välineillä. Niiden opiskelijoiden, joilla on haasteita elämänhallinnallisissa asioissa, etäopetus ja 

etäoppiminen ei välttämättä ole jatkossakaan paras mahdollinen toimintatapa, ainakaan pitkiä jak-

soja. Tämä opinnäyte on kuitenkin syntynyt päätyöni sivussa viikonloput, juhlapyhät, illat ja erityi-

sesti aamuöiden tunnit hyväksi käyttäen. Tähän aikatauluun suhteutettuna, olen työhöni erittäin tyy-

tyväinen.   

 

Voisi sanoa, että opettajuuteni on ollut koronatestissä, ja samaan aikaan olen tehnyt itseni kanssa 

”identiteettityötä”, kuin tutkimusmatkaa minuuteen. Opettajuudesta kirjoittaminen laittoi ajattele-

maan omia toimintatapojani niin lähiopetuksessa kuin huomioimaan myös toimintaani etäopettami-

sessani. Opiskellessani opettajaopintoja, olin asustautunut vaaleanpunaisiin laseihin luetellen erilaisia 

ihanneopettajan ominaisuuksia. Muutamaa vuotta myöhemmin mennessäni opettajaksi todellinen 

yhteiskunnan rapauma roiskahti silmilleni kertaheitosta. Kipuilin toivottomuuden tunteessa, kunnes 

oikeasti ymmärsin, etten voi tehdä todellisia elämänhallinnallisia muutoksia opiskelijoiden puolesta. 

Opettajuuteni matkalla olen myös kokenut nopeiden yhtaikaisten muutosten riepottelun sekä viimei-

simpänä yhtäkkisen etäopetukseen siirtymisen. En ollut koskaan aiemmin opettanut etänä tuotteen 

valmistusta, joten minulla ei myöskään ollut ennakkokäsitystä, mitä se voisi olla ja millainen lopputu-

los tästä syntyisi.  

 

Verkkokokousohjelman avulla muodostetun etäyhteyden kautta opetus oli kokemuksena poikkeuk-

sellista, mielenkiintoista, haastavaa, epävarmuuden sietämisen opettelua, mutta samalla tavallaan 

myös voimaannuttavaa. En silti vaihtaisi lähiopetusta kokonaan etäopetukseksi, mutta voisin jatkos-

sakin silloin tällöin ajatella opettavani etänä. Mielestäni tämä kehittää parhaimmillaan niin opiskelijan 

kuin opettajankin luovuutta. Koen etäopetuksen olevan raskaampaa, sillä se on enemmän paikoil-

laan istumista ja kuvaruudun tuijottamista, ja se vaatii huomattavasti enemmän tarkkaavaisuutta. 

Siinä pitää ymmärtää opiskelijan käyttämää kieltä paremmin kuin lähiopetuksessa, sillä tuotteesta ei 

voi samalla tavalla päätellä, mitä hän tarkoittaa. Ammatillisen sanaston hallinta korostuu etäopetuk-

sessa, mutta opiskelijalla se myös kehittyy valtavasti. Lähiopetuksessa opiskelijan työn voi ottaa 

omaan käteen ja näyttää vaikkapa syötöksen määrää kyseiseen kankaaseen. Vastaavasti jonkun 

ompelullisen haasteen tai ongelman ratkaisua voi tarvittaessa pohtia ja näyttää siinä hetkessä välit-

tömästi. Etäopetuksessa sama piti korvata sanoin tai keksiä muita keinoja asian selventämiseen mm. 

piirtämällä, askartelemalla ja videoimalla.  
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Nyt opinnäytteeni luovutusvaiheessa, olemme olleet etäopetuksessa reilun kaksi kuukautta. Päivät 

ovat olleet hyvin erilaisia ns. ”normaaliin” opetustyöhön verrattuna. Etäopetuksen aikana on ollut 

tilanteita, että oma perheeni on huomautellut, ettei minulla ole ohjauksetonta vapaa-aikaa heidän 

kanssaan. En halunnut jarruttaa opiskelijan intoa ja aktiivisuutta ja uskon, että olisin toiminut sa-

moin ilman tätä opinnäytettäkin. Mikäli opiskelijasta ei päivään kuulunut mitään, olin melkein huolis-

sani. Vaikka hänen osaltaan en oikeasti ole tarvinnut kantaa huolta, sillä hän on tunnollinen ja aktii-

vinen, itsensä ja opettajansa haastava, riskejä pelkäämätön utelias kokeilija – jokaisen opettajan 

ihanneopiskelija. Opiskelijan tiedonjanolla ja haasteenottokyvyllä valmistuksellista taitoa oman ajat-

telunsa täydentämänä, olen saanut ottaa yhteiset Teams-kokouksemme ja WhatsApp yhteytemme 

vastaan juuri sellaisina kuin ne kulloinkin ovat olleet: ennalta arvaamattomina, mutta erittäin mielen-

kiintoisina, meitä molempia opettavina tilanteina. Ohjaus ja yhteinen dialogimme tapahtui niin sano-

tusti ”siinä hetkessä”. Koska en nähnyt hänen työskentelyään enkä siinä eteen tulleita mahdollisia 

haasteita, en osannut varautua etukäteen oikein millään tavalla hänen mahdollisiin avuntarpeisiinsa. 

Opettajana minun piti arvioida tilannetta ja tehdä havaintoja yllättäen, ja kyetä myös tarvittaessa 

päättämään miten tilanteissa olisi juuri silloin toimittava. Koen, että vaatteen valmistamisen etäope-

tustilanteessa opettaja joutuu hallitsemaan opettamansa tai ohjaamansa asian sisällön niin hyvin, 

että hän pystyy tarvittaessa odottamattomissakin tilanteissa toimimaan ongelmanratkaisijana tuot-

teen eteenpäin viemisessä.  

 

Opiskelijaa tuli kuunnella herkällä korvalla ja tulkita hänen niin kirjallisia kuin sanallisiakin viestejään 

ja ajatuksiaan. Näissä hetkissä minun tuli miettiä omaa vuorovaikutustani, jotta en aiheuttaisi innois-

sani tunnolliselle opiskelijalle myöskään liiallista stressiä, sillä innokkaalle opiskelijalle opetukseni 

kääntyy helposti yliopetukseksi. Etäopetuksessa opiskelijan stressi ei välttämättä näy samoin kuin 

lähiopetuksessa. Halusin pitää matalaa yhteydenottokynnystä myös sen vuoksi, että uskoin sen ole-

van lisäävä tekijä opiskelijan oppimismotivaatiolle. Tällä kokemuksella voin allekirjoittaa lauseen 

työni alkupuolelta: ”opettajan ja opiskelijan vuorovaikutuksella on enemmän vaikutusta oppimistu-

loksiin kuin esimerkiksi opetuksen rakenteellisilla tekijöillä, kuten oppimateriaaleilla tai luokkakoolla.”  

 

Tutkimusmateriaalini syntyi niitä ennalta koskaan suunnittelematta, hänen etenemisensä ja oppimi-

sensa tahdissa. Videoista ja WhatsAppeista näkyy, että olemme olleet yhteydessä aamuisin, päivisin, 

iltaisin, joskus viikonloppunakin. Luulen, että opiskelijan ohjeiden tarve eli kysyntä, ja minun ohjaus-

tyylini juuri hänelle oli sopivasti balanssissa, välillä suoraa ja välillä epäsuoraa ohjaustyyliä noudat-

taen. Ajankohdat ja prosessi ei ollut minulle taakka, vaan päinvastoin sopiva haaste, jota olemme 

yhdessä pureskelleet. Minä pystyin käyttämään hyväkseni koko olemassa olevaa ammattitaitoani 

miesten takin valmistamisen ohjauksessa. Kokemustaustani miesten puvun valmistamisesta puku-

tehtaassa ja sen kautta syntynyt hiljainen tietoni oli oman toimintani peruskallio, jota pystyin hyö-

dyntämään aivan uudella tavalla, uusin silmin, mutta ilman näppituntumaa. Kaikki teoria ja käytän-

nön kautta oppimiseni miesten takin valmistamisesta oli silti haastettu. Oli mahtavaa saada pähkäillä 

mm. asiakkaan ryhdin ja toispuoleisuuden tuomia haasteita ja ohjata niitä, samalla vähän jännittäen, 

saanko sanoitettua ohjeistustani niin, että opiskelija todella ymmärtää, mitä ja miten pitäisi tehdä. 

Erityisesti näissä tilanteissa opiskelijan aiemmin opitulla tiedolla ja taidolla oli suuri merkitys uuteen 
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tilanteeseen siirtämisessä. Yritin liittää niitä aiempiin hänen tekemiinsä töihin, jolloin myös hän pys-

tyi perustelemaan omia käsityksiään sekä ratkaisujaan. Halusin hänen konstruoivan tietoa itse omien 

tavoitteidenssa mukaisesti. Tästä hänelle syntyi oheistuotteena kuvallinen, yksityiskohtainen työohje 

tarkentavine selityksineen. Myös sen avulla hän muodosti asioille merkityksen. Konstruktivistinen 

oppimiskäsitys toteutui mielestäni yhteistoiminnassamme luonnollisesti, tarkoituksena kehittää opis-

kelijan ammatillista kasvua. Oppilaitoksellemme tyypillisenä piirteenä teoria ja käytäntö kulkivat käsi-

kädessä, vaikkakin välimatkan meitä erottaessa. Fyysisellä etäisyydellä ei loppujen lopuksi ollut mer-

kitystä, sillä uskon, että tämä oli meille molemmille matka, jonka koimme onnistuneena. Tiedän, 

ettei opiskelija kokenut olevansa yksin oman onnensa nojassa, eikä ohjeidensa ja aiemmin läpikäy-

miemme teorioiden kanssa. Myöskään ”liirumlaarum”-osastolle yhteistoimintamme ei kääntynyt, 

vaikka välillä eksyimme muihinkin arjen aiheisiin sekä tietoteknisiin haasteisiin. Alun epävarmuus ja 

kaoottisuus muuttui yhteisellä kokemuksellamme ymmärrettäväksi toimintamalliksi, joka tuotti ko-

mean lopputuloksen, eli asiakkaan omilla mitoilla valmistetun miesten irtotakin sekä liivin, etäopetus-

materiaaliani hyödyntäen. Olen opiskelijasta ja hänen suorituksestaan ylpeä! 

 

Kaksiosainen opinnäytteeni tuotti tarpeeseen sekä peruskaavan piirto-ohjeen että videotallenteet 

valmistamisen työvaiheista miesten liiviin. Ne eivät ole vapaassa käytössä, vaan itseni hallussa sekä 

Ingmanedu kulttuurialan ammattiopiston opiskelijoiden käytössä, oppilaitoksen sisäisessä verkossa. 

Opiskelija katsoi videoni itselleen sopivana hetkenä, ns. ajasta ja paikasta riippumatta, jonka jälkeen 

sain häneltä erittäin hyviä kommentteja erityisesti videomateriaalin kehittämisen suhteen tulevaisuu-

dessa. Ne ovat suurimmalta osaltaan teknisiä, mutta kokonaisuuden kannalta tärkeitä. Olen suhtau-

tunut itse videoihin skeptisesti, jonka vuoksi oli hienoa kuulla, että ne olisivat jatkossakin hyvä ope-

tusmuoto lähiopetuksen rinnalle, yksityiskohtien opiskelussa, ja jopa kokonaiseksi tutkinnon osaksi. 

Videot ovat tämän päivän opiskelijoille luonteva tapa etsiä ja hyväksi käyttää tietoa. Sain vahvistusta 

ajatukselleni käyttää tekemääni materiaalia jatkossa valinnaisessa tutkinnon osassa.  

 

Uskon, että tulen jatkossakin tekemään opetusvideoita, sillä sain itseluottamusta asiaan, jota olen 

kovasti vierastanut. Todennäköisesti tulen niitä pienesti käsikirjoittamaan, mutta tuskin sanasta sa-

naan, sillä se ei olisi enää luonnollista minua. Videoinnin suurimmaksi haasteeksi koen edelleen ku-

vauksen, sillä mielestäni sen tulisi tehdä henkilö, joka ymmärtää itsekin ompelusta. Tällöin kuvaaja 

pystyy ennakoimaan, esimerkiksi milloin ja mihin tarvitsee zoomata. En voi kuitenkaan jatkossa vel-

voittaa puolisoani toimimaan oman palkkatyöni assistenttina. Yksin samalla työskennellessä videointi 

on todella haastavaa, sillä kohde peittyy helposti omiin käsiin. Ehkäpä tulevaisuudessa myös käden-

taitojen etäopetuksessa voisimme käyttää livekuvaa esimerkiksi go pro- tyyppisellä kädet vapautta-

valla tekniikalla. Se olisi opiskelijalta opettajalle päin ja päinvastoin mahtava helpotus työtapojen ja 

menetelmien näkemiseksi ja ohjeistamiseksi. Se antaisi autenttista kuvaa ja aitoa dialogia eli keskus-

telua siinä hetkessä, kuten lähiopetuksessakin tuoden valtavan harppauksen valmistuksen opetuk-

seen. Se nopeuttaisi asioiden käsittelyä etäopetuksessa ja toisi toimintatapoja lähemmäs lähiope-

tusta. Tämä kenties tuplaisi etäohjauksen nopeuden, sillä WhatsAppin kautta lähetetyt videot ovat 

loppujen lopuksi hidas toimintatapa. 
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En koe tehneeni digiloikkaa, mutta pitkän eteenpäin suuntautuneen askeleen kuitenkin. Olen oppi-

nut uusia tietoteknisiä asioita tämän opinnäytetyön sivutuotteena, joka toki oli osatavoitteenikin. 

Esimerkiksi Teamsissa tallennettuja videoneuvotteluita ei voi sellaisenaan siirtää, joten ne tuli tallen-

taa kuvaruudun kaappausohjelmalla, johon käytin Windowsin omaa ohjelmaa. Videoiden editointi oli 

haastavinta, jonka kanssa olen vielä hyvin alkumetreillä. Aion ottaa sen haltuun, mutta tällä aikatau-

lulla se oli mahdotonta. Ilman poikani osaamista, sutisin vielä editoinnin kanssa lähtökuopassa. 

Oman ääneni kuuleminen oli todella haastavaa itsekritiikin ollessa kovaa, joskin tämän prosessin 

kautta olen alkanut päästä sinuksi myös sen kanssa. Olen ottanut YouTuben käyttöön videoitteni 

tallentamisessa. Myös WhatsApp taipuu moneksi. Olen oppinut siitä uusia puolia kuvan, tekstin ja 

piirroksen yhdistämisessä ja siksi kokenut sen hyväksi työvälineeksi sen kulkiessa puhelimen mukana 

luontevasti aina. Toisaalta juuri se on myös sen huono puoli, jos joku sen niin ajattelee.  

 

Ennen koronatilanteen tuomaa pakkoa, en olisi osannut ajatella etäopetuksen mahdollistavan ompe-

lullista opettamista. Olen kuitenkin iloinen ja jopa vähän ylpeä saavutuksestani, sillä monella alan 

kollegalla on vielä tämä kokemus kokematta. Ehkä voin olla esimerkkinä ja antaa vinkkejä heille, 

jottei heidän tarvitsisi harjoitella kaikkea kantapään kautta. On toki ymmärrettävää, että siirtyminen 

etäopetukseen tapahtui nopeasti, eikä tekniikan haltuunottaminen tapahdu keneltäkään hetkessä. 

Etävälineistön käyttöönotto piti tapahtua niillä resursseilla, joita silloin oli käytettävissä, eikä siihen 

hetkeen ollut mahdollisuuksia hankkia ja opetella uusia laitteita tai välineitä. Kuitenkin niin minun 

kuin muidenkin opettajien pitäisi heittäytyä muutoinkin kuin pandemian kaltaisessa paniikissa uusiin 

toimintamalleihin. Nykytekniikkaan pitäisi uskaltaa luottaa ja uskoa siihen, että ne toimivat. Kun tek-

niikkaan panostetaan, mahdollisuudet tulevat olemaan vielä huikeita jopa kädentaitojen alalla. Veik-

kaisinkin etäopetuksesta jäävän jotain pysyviä käytäntöjä ammatilliseen kädentaitojen opetukseen. 

Koronapandemia muutti totuttuja toimintamalleja radikaalistikin, mutta olen kehittynyt jälleen opet-

tajana. Pakon edessä tapahtuvasta muutoksesta voi siis poikia hyvääkin. Nyt hyvin alkanutta retkeä 

ei tulisikaan katkaista pandemian mennessä ohi, vaan tästä minun on hyvä jatkaa myös etäopetta-

juuteni kehittämistä edelleen. Uskon, että lähiopetuksen ja etäopetuksen sopivasta yhdistämisestä 

voi muotoutua kiinnostava kombinaatio konkreettisten tuotteiden valmistamisenkin osalta.  
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LIITE 1: MIESTEN LIIVIN PERUSKAAVN PIIRTO OHJE  
 
 

Liitteesä kuvat peruskaavan piito-ohjeesta. Piirto-ohjeet ovat tekijän hallussa. 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 



         

         39 (44) 

LIITE 2: SÄHKÖINEN OPETUSMATERIAALI MIESTEN LIIVIN VALMISTAMISEEN 
 
Ohessa valokuvat Ingmanedun Teams -verkko-ohjelmassa olevasta video-oppimispaketista. 

Varsinaiset videot ovat tekijän hallussa.  
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LIITE 3: OPISKELIJAN KIRJALLINEN TUOTOS HÄNEN OMAAN NÄYTTÖÖNSÄ MIESTEN LIIVIN 

ETÄOPETUSMATERIAALIA HYVÄKSI KÄYTTÄEN 
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LIITE 4: OPISKELIJAN KIRJALLINEN PALAUTE ETÄOPETUKSESTA 
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