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Vuosi 2020 on ollut maailmanlaajuisesti erikoista aikaa. Kiinasta lähtöisin oleva 
koronaviruspandemia (Covid-19) on pakottanut muun muassa koulut siirtämään opiskelijansa 
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Opinnäytetyö on tehty määrällisenä kyselytutkimuksena, ja sen tilaajana toimii Jyväskylän Lyseon 
lukio. Määrällisen kyselytutkimuksen lisäksi työssä on käytetty laadullista eläytymismenetelmää. 
Kyselyn kohderyhmänä ovat olleet Jyväskylän Lyseon lukion toisen, kolmannen ja neljännen 
vuositason opiskelijat. Työn tavoitteena on kartoittaa opiskelijoiden kokemuksia ja tuoda ne koulun 
henkilökunnan tietoisuuteen. Lisäksi työn pohjalta on tavoitteena luoda käytännön 
kehitysehdotuksia etäopetuksen parantamiseksi.  Työn analysoinnissa on tietoperustana käytetty 
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aineistoa laadullisen sisällönanalyysin menetelmin. 
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lukio-opiskelijoista hyvinvointiin, jaksamiseen ja motivaatioon. Yli 70 % opiskelijoista on kokenut 
muun muassa motivaationsa laskua ja olleensa jaksamisensa rajoilla etäopetuksessa ollessaan. 
Etäopetus on myös koettu perinteistä lähiopetusta raskaampana. Etäopetuksen aikana tulisi siis 
selvästi kiinnittää huomiota opiskelijoiden hyvinvoinnin ja jaksamisen tukemiseen.  
 
Opinnäytetyön pohjalta on muotoiltu Jyväskylän Lyseon lukiolle konkreettisia kehittämisehdotuksia 
opiskelijoiden tukemiseksi etäopetuksessa sekä yleisesti etäopetuksen kehittämiseksi. 
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2020 has been a difficult time worldwide. Coronavirus pandemic (Covid-19) started spreading from 
China, and among other things it forced schools to move into distance teaching. The students have to 
study from home, and it became even more important than before to keep track on their well-being. 
In this thesis I will be looking into highschool students well-being during distance learning.  
 
This study is a quantative survey, and it’s made for Lyseo highschool of Jyväskylä. Another method 
used in the study is a qualitative empathize method. The target group of the study is the second, third 
and fourth year students of Lyseo highschool of Jyväskylä. The goal of the study is to collect the 
students’ experiences and bring them into the attention of the schools teachers and other staff. The 
study will also help create some new ideas for the development of distance teaching. The analysis of 
the study has been based on the theory of school well-being and other studies on distance learning.  
 
The results of the study show, that distance teaching has affected the well-being and motivation of 
most of the highschool students negatively. Over 70 % of the students feel that their motivation has 
decreased and that they have been on the edge of their own well-being during distance learning. It 
has also been more mentally draining than regular schoolwork. The study shows, that it’s really 
important to pay attention to supporting the student’s well-being during distance learning. 
 
With the help of this study I have made some concrete development ideas for Lyseo Highschool of 
Jyväskylä to help support the students well-being during distance learning and overall further 
development of distance teaching. 

 Keywords: well-being, highschool, distance teaching, distance learning, state of emergency 



 

SISÄLLYS 

TIIVISTELMÄ 

ABSTRACT 

1 JOHDANTO ................................................................................................................. 6 

2 TILAAJAN ESITTELY, TYÖN TARVE JA TAVOITTEET .......................................... 8 

2.1 Jyväskylän Lyseon lukio – tilaaja ......................................................................... 8 

2.2 Työn tarve ja tavoitteet ........................................................................................ 10 

2.3 Etäopiskelu Lyseon lukiossa ............................................................................... 11 

3 KOULUHYVINVOINTI .............................................................................................. 12 

3.1 Konun (2002) koulun hyvinvointimali ............................................................... 13 

3.2 Janhusen (2013) koulun hyvinvointimalli .......................................................... 15 

4 TUTKIMUSTYÖN PROSESSI .................................................................................... 18 

4.1 Kyselytutkimus ..................................................................................................... 19 

4.2 Eläytymismenetelmä ........................................................................................... 21 

5 TUTKIMUSTYÖN TULOKSET ................................................................................. 22 

5.1 Kyselytutkimuksen analyysi ................................................................................ 22 

5.1.1 Opiskelijoiden sosiaalinen hyvinvointi ........................................................ 24 

5.1.2 Opiskelijoiden jaksaminen ja opiskelumotivaatio ........................................ 27 

5.1.3 Opiskelijoiden fyysinen aktiivisuus ja päivärytmi etäopetuksessa ............. 28 

5.1.4 Tuki etäopetuksessa ..................................................................................... 30 

5.2 Eläytymismenetelmän analyysi .......................................................................... 33 

5.2.1 Opiskelun haastavuus etäopetuksessa ......................................................... 34 

5.2.2 Sosiaalisten suhteiden merkitys .................................................................. 36 

5.2.3 Arvostus opettajia ja koulua instituutiona kohtaan ..................................... 37 

6 JOHTOPÄÄTÖKSET ............................................................................................ 38 



 

7 POHDINTA ................................................................................................................. 41 

7.1 Tutkimuksen reliabiliteetti ja validiteetti ............................................................ 41 

7.2 Itsearviointi ......................................................................................................... 43 

LÄHTEET ..................................................................................................................... 45 

LIITTEET ..................................................................................................................... 48 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

1 JOHDANTO 

 

On vuosi 2020. Tämän vuoden aikana maailma on kokenut useita mullistuksia, ja yh-

teiskuntamme on selvästi muuttumassa. Kevään aikana maailmalle alkoi leviämään 

uusi ja huolestuttava virustauti, COVID-19.  Kiinassa, pienessä Wuhanin kylässä todet-

tiin joulukuussa 2019 keuhkokuumetapauksia, joiden aiheuttajaksi varmistui uusi, 

aiemmin tuntematon SARS-koronaviruksen sukulaisvirus. Uuden koronaviruksen ai-

heuttamaa tautia kutsutaan nimellä COVID-19, joka tulee sanoista corona, virus, di-

sease (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2020a). Tässä opinnäytetyssä viitataan CO-

VID-19-tautiin termillä koronavirus. Keväällä 2020 koronavirus alkoi leviämään maa-

ilmanlaajuisesti, jolloin sitä alettiin kutsua pandemiaksi. Pandemialla tarkoitetaan 

tautia, joka on levinnyt kaikkialle maailmaan. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 

2020a.) 

Koronaviruksen leviämisen seurauksena koko maailma joutui siirtymään poikkeusti-

laan. Ulkonaliikkumiskieltoja, kauppojen ja koulujen sulkemisia, kokoontumisrajoi-

tuksia. Kaikkialla oli toimittava nopeasti taudin leviämisen estämiseksi. Täysin uuden-

laisessa tilanteessa osa maista onnistui tässä hyvin, mutta osa joutui kamppailemaan 

toden teolla tautia vastaan. Myös Suomessa oli ryhdyttävä varatoimiin taudin hidasta-

miseksi. 16.3.2020 hallitus totesi Suomen tasavallan presidentin kanssa maamme ole-

van poikkeusoloissa koronavirustilanteen vuoksi, ja valmiuslaki päädyttiin ottamaan 

käyttöön (Eduskunta 2020). Kevään aikana monet julkiset tilat ja palvelut joutuivat 

sulkemaan ovensa, ja ihmisiä kehotettiin pysymään kotonaan tartuntojen leviämisen 

estämiseksi. Tämä koski myös kaikkia kouluja, joiden opiskelijat siirrettiin loppuluku-

kaudeksi kokonaan etäopetukseen 18.3.2020 alkaen Valtioneuvoston suosituksesta 

(Opetus- ja kulttuuriministeriö 2020). Etäopetuksessa opiskelijat opiskelevat kotoaan 

käsin verkkovälitteisesti hyödyntäen erilaisia alustoja ja opettajien laatimia oppimis-

tehtäviä. Tilanne oli kaikille uusi, ja uutta opiskelumallia lähdettiin kehittämään nope-

alla tahdilla. Osalle opiskelijoista tämä järjestely toimi oikein hyvin, mutta osalle itse-

näinen työskentely ei ole ollut välttämättä kaikista optimaalisin ratkaisu. Nyt kun fyy-

siset kohtaamiset opiskelijoiden ja opettajien välillä ovat vähentyneet, nousee esille ky-

symys: miten etäopetuksessa olevat opiskelijat todella voivat? 
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Suoritin viimeisen yhteisöpedagogiopintoihini liittyvän työharjoittelujakson Jyväsky-

län Lyseon lukiossa. Harjoitteluni sijoittui syksylle 2020, ja kesti kokonaisuudessaan 

noin neljä kuukautta, elokuun alusta marraskuun loppupuolelle. Yhteisöpedagogin 

koulutuksessa perehdytään yksilön kasvuun, kehitykseen ja hyvinvointiin vaikuttaviin 

tekijöihin sekä ehkäisevän työn merkitykseen ja sovellusmahdollisuuksiin nuorten 

kanssa tehtävässä työssä (Humanistinen ammattikorkeakoulu 2020). 

Tämä opinnäytetyö on saanut innoituksensa harjoittelupaikastani ja sen tarpeesta kar-

toittaa opiskelijoidensa ajatuksia ja kokemuksia etäopetuksesta. Tässä opinnäyte-

työssä tutkin Jyväskylän Lyseon lukion opiskelijoiden hyvinvointia etäopetuksessa. 

Etäopetukseen siirtyminen tapahtui kaikkialla todella nopeasti, ja siinä on vielä useita 

kehittämismahdollisuuksia. Opiskelijoiden opiskellessa kotoaan käsin, on hankalaa 

seurata ja huolehtia heidän hyvinvoinnistaan. Juuri nyt onkin oikea aika tutkia opis-

kelijoiden kokemuksia etäopetuksesta ja sitä, miten he kokevat oman hyvinvointinsa 

etäopetuksessa ollessaan.  

Suomen Lukiolaisten Liiton toteuttamassa kyselytutkimuksessa 7.-20.4.2020 selvitet-

tiin, miten kevään poikkeustilanne on vaikuttanut lukiolaisiin. Kyselyn tavoitteena oli 

saada tietoa siitä, miten lukioiden sulkeminen ja siirtyminen etäopiskeluun ovat vai-

kuttaneet esimerkiksi opetukseen ja lukiolaisten jaksamiseen (Suomen Lukiolaisten 

Liitto 2020a). Tutkimuksen vastauksista selvisi, että etäopetus on kasvattanut selvästi 

lukiolaisten viikoittaista työmäärää. Kyselyssä tuli myös ilmi, että lähes puolet lukio-

laisista kokevat opetuksen laadun heikentyneen etäopetukseen siirtymisen jälkeen. Li-

säksi noin neljäsosa vastaajista arvioi, ettei etäopetus ole tukenut riittävän monipuoli-

sesti erilaisia oppimistapoja. Etäopetus on myös lisännyt opiskelijoiden päivittäistä 

ruutu-aikaa ennestään. (Suomen Lukiolaisten Liitto 2020a.) 

Opinnäytetyössäni on seitsemän päälukua. Seuraavassa luvussa esittelen työni tilaajan 

Jyväskylän Lyseon lukion, sekä työn tarpeen ja tavoitteet. Lisäksi kerron tarkemmin 

siitä, miten etäopetus on Lyseon lukiossa käytännössä toteutettu. Tämän jälkeen siir-

ryn käsittelemään hyvinvoinnin teoriaa kouluhyvinvoinnin näkökulmasta hyödyntäen 

Konun (2002) ja Janhusen (2013) kouluhyvinvoinnin malleja. Luvussa neljä kerron 

käyttämistäni menetelmistä ja niiden valitsemisen perusteita. Seuraavassa luvussa 

analysoin tutkimukseni tuloksia. Luku kuusi käsittelee tutkimuksen pohjalta synty-
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neitä johtopäätöksiä, vastauksia esittämiini tutkimuskysymyksiin ja konkreettisia ke-

hittämisehdotuksia Jyväkylän Lyseon lukiolle. Luvussa seitsemän teen työni pohjalta 

pohdintaa sen luotettavuudesta ja itsearviointia omasta työskentelystäni. 

 

2 TILAAJAN ESITTELY, TYÖN TARVE JA TAVOITTEET 

 

Tässä luvussa kerron tarkemmin opinnäytetyöni tilaajasta ja sen tarpeesta ja tavoit-

teista. Esittelen myös työni tutkimuskysymykset, jotka käsittelevät opiskelijoiden hy-

vinvointia ja jaksamista. Työni tutkimuskysymykset ovat: 

 

 Miten lukio-opiskelijat kokevat hyvinvoinnin etäopetuksessa? 

 Millaisia vaikutuksia etäopetuksella on lukio-opiskelijoiden hyvinvointiin ja 

jaksamiseen? 

 Miten etäopetusta voidaan kehittää hyvinvoinnin ja jaksamisen näkökulmasta? 

 

Työni on määrällinen kyselytutkimus, jonka kohderyhmänä on Jyväskylän Lyseon lu-

kion toisen, kolmannen ja neljännen vuositason opiskelijat. Toisena menetelmänä käy-

tin työssäni perinteisen haastattelun sijasta ”eläytymismenetelmää”, jonka avulla ke-

räsin opiskelijoiden henkilökohtaisia ajatuksia kyselystä saadun aineiston lisäksi. Ker-

ron tästä menetelmästä tarkemmin myöhemmin. 

 

2.1 Jyväskylän Lyseon lukio – tilaaja 

 

Jyväskylän Lyseon lukio on perustettu vuonna 1858, ja se on maamme vanhin suo-

menkielinen lukio (Gradia 2020a). Lyseon lukiossa on noin 1200 opiskelijaa, tehden 

siitä myös yhden maamme suurimmista lukioista. Jyväskylän Lyseon lukio sijaitsee 

Jyväskylän keskustassa Harjun kampuksella, ja se on osa Jyväskylän koulutuskunta-

yhtymä Gradiaa. Gradiaan kuuluvat myös Schildtin lukio ja Jyväskylän aikuislukio 

sekä ammatilliset oppilaitokset Gradia Jämsä ja Gradia Jyväskylä (Gradia 2020b). 
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Jyväskylän Lyseon lukiossa toimii yleislinjan lisäksi myös kansainvälinen Internati-

onal Baccalaureate eli IB-linja, jossa opiskellaan englanniksi. IB-linjan opinnot tähtää-

vät kansainvälisesti tunnettuun ja arvostettuun IB-ylioppilastutkintoon. Jyväskylän 

Lyseon lukion IB-linja on perustettu vuonna 2001. IB-linjalla opiskelijat voivat painot-

taa opintonsa matematiikkaan ja luonnontieteisiin, yhteiskuntatieteisiin tai kirjalli-

suuteen. IB-linja eroaa rakenteeltaan hieman perinteisestä lukiosta, sillä ensimmäinen 

vuosi on luonteeltaan preppausvuosi, jolloin opiskelijat tutustuvat englanniksi opiske-

luun ja oppivat taitoja joita tulevat tarvitsemaan opinnoissaan. Varsinaiset opinnot 

preppausvuoden jälkeen kestävät kaksi vuotta. (Gradia 2020d; Gradia 2020e.) 

Yleislinjan ja IB-linjan lisäksi Jyväkylän Lyseon lukiossa opiskelijat voivat valita myös 

tiimilinjan tai luonnontiede- tai yrittäjyyspolun. Tiimilinjalla opiskelijat opiskelevat 

tiimeissä ja toteuttavat opintojansa osittain projektien muodossa eri oppiaineita yh-

distäen. Tiimilinjalle haetaan yhteishaussa. Luonnontiedepolulla opiskellaan painote-

tusti matematiikkaa ja luonnontieteitä ja yrittäjyyspolku on suunniteltu yrittäjinä 

opintojen ohella toimiville tai siitä kiinnostuneille opiskelijoille. Yrittäjyyspolulla opis-

kelijat harjoittelevat esimerkiksi johtamista ja markkinointia sekä perustavat oman 

yrityksen. Lyseon lukio tarjoaa opiskelijoilleen myös ilmaisutaidon kursseja ja erilaista 

kerhotoimintaa, kuten esimerkiksi syksyllä 2020 alkaneet lautapeli- ja shakkikerho, 

koulupäivän ulkopuolella. (Gradia 2020a; Gradia 2020f; Gradia 2020g; Gradia 

2020h.) 

Jyväskylän Lyseon lukio on kansainvälinen Unesco-koulu, ja kansainvälisyys näkyy 

koulun arjessa muun muassa monipuolisena kieliopintojen tarjontana ja erilaisten 

kansainvälisten vaihtoprojektien muodossa. Lyseolla on myös useita kumppanuuskou-

luja ympäri maailman. (Gradia 2020a.) 

Suomalaista lukiokoulutusta määrittelevät muun muassa lukiolaki (714/2018), valtio-

neuvoston asetus lukiokoulutuksesta (810/2018), Opetushallituksen määräys lukion 

opetussuunnitelman perusteista ja opiskeluhuoltosuunnitelma. Lukiolla on Suomessa 

yleissivistävä opetus- ja kasvatustehtävä. Lukiokoulutus myös syventää opiskelijan 

kiinnostusta tieteiden ja taiteiden maailmaan sekä kehittää valmiuksia elämänhallin-

taan ja työelämään. (Opetushallitus 2020, 13–16.) 
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2.2 Työn tarve ja tavoitteet 

 

Lukio-opintoja ei yleisesti koeta kovin helpoiksi (Lukiolaisbarometri 2019b). Noin joka 

viides opiskelija kokee tarvitsevansa tukea opiskeluunsa. Jopa 40 % lukiolaisista kokee 

opiskelunsa henkisesti kuormittavaksi (Lukiolaisbarometri 2019b). Tämä kysely on to-

teutettu ennen poikkeusoloja ja etäopetukseen siirtymistä. Keväällä 2020 opintonsa 

kuormittaviksi kokeneiden opiskelijoiden määrä nousi 60 prosenttiin (Suomen Lukio-

laisten Liitto 2020b).  

Opinnäytetyöni tavoitteena on kartoittaa Jyväskylän Lyseon lukion opiskelijoiden ko-

kemuksia etäopetuksesta hyvinvoinnin näkökulmasta. Koska hyvinvointi on hyvin 

laaja käsite, rajasin näkökulmani painottumaan sosiaaliseen ja psyykkiseen hyvinvoin-

tiin. Tämä rajaus näkyy kyselyni kysymyksissä ja niiden muotoilussa. Lisäksi tavoit-

teenani oli löytää konkreettisia kehitysideoita, joiden avulla opiskelijoiden hyvinvoin-

tia ja jaksamista voitaisiin tukea vielä entistä paremmin opintojen aikana.   

Koska etäopetus voi olla vielä pitkään jatkuva koulunkäynnin muoto, on tärkeää kehit-

tää sitä siten, että se palvelee mahdollisimman hyvin sekä opiskelijoita että koulutuk-

sen järjestäjää. Tämän takia opiskelijoiden hyvinvoinnin kartoittaminen ja tutkiminen 

on juuri nyt ajankohtaista. 

Opetushallitus julkaisi uudet lukion opetussuunnitelman perusteet 7.11.2019. Uuden 

opetussuunnitelman mukainen opetus on tarkoitus aloittaa elokuussa 2021. Yhtenä 

isona teemana uudessa opetussuunnitelmassa on opiskelijoiden hyvinvointi ja opin-

noissa tukeminen entistä paremmin. Lukioiden toimintakulttuurissa myös pyritään 

painottamaan opiskelijoiden osallisuutta, yhteistyötä, yhteisöllisyyttä ja monimuotoi-

suutta yksilölliset tarpeet samalla huomioon ottaen. Lisäksi opiskelijoiden opiskelu-

motivaatiota ja opintojen mielekkyyttä pyritään kehittämään lukio-opintojen opiskeli-

jalähtöisyydellä ja opintojen henkilökohtaistamisella. (Opetushallitus 2019.) 

Lukioympäristössä opiskelijoiden hyvinvointia tukevat esimerkiksi opettajat ja opiske-

luterveydenhuolto, kuten terveydenhoitajat, kuraattori ja koulupsykologi. Kun opiske-

lijat ovat lähiopetuksessa, on opettajien ja muun henkilökunnan mahdollista seurata 

heidän hyvinvointiaan ja jaksamistaan päivittäin. Etäopetuksen aikana, kun opiskeli-

joita ei enää nähdä päivittäin, on heidän hyvinvointinsa seuraaminen haastavampaa. 
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Opettajan ja opiskeluterveydenhuolto ovat kyllä tavoitettavissa myös etänä, mutta 

opiskelijoiden kynnys ottaa heihin yhteyttä on saattanut nousta. Lyseon lukiossa on 

tunnistettu opiskelijoiden hyvinvoinnin tukeminen etäopiskelussa, jonka koulun reh-

tori Osmo Polas nostaa vahvasti esiin kirjoituksessaan Lyseon Osmopolitan lehdessä 

toukokuussa 2o20. 

”Opiskelijoille, joilla on haasteita etäopiskelussa, pyrimme tarjoamaan 
verkkovälitteistä ohjausta ja tukiopetusta. Mm. ”matematiikkaa rennosti”-
tukiopetus on toiminut jo muutaman viikon ajan. Tarkkailemme tehoste-
tusti, ettei kukaan vain putoaisi kyydistä. (––) Ohjeistin ryhmänohjaajia 
myös soittamaan kaikille opiskelijoille ja kuulemaan miten menee.” (Polas 
2020.) 

 

Lisäksi useissa lukioissa järjestetään ajoittain erilaisia teemapäiviä ja tempauksia, 

joilla pyritään luomaan vaihtelevuutta tavalliseen kouluarkeen. Jyväskylän Lyseon lu-

kiossa on lisäksi opiskelijoille tarjolla erilaisia kerhoja ja mahdollisuus esimerkiksi aa-

mupalan syömiseen koululla. Etänä tällaisen toiminnan järjestäminen on ymmärret-

tävästi hankalampaa. Kuten Lyseon rehtori Osmo Polas kirjoittaa koulun verkkoleh-

dessä, on kuitenkin esimerkiksi tukiopetuksen ja opintopiirien järjestäminen mahdol-

lista myös etäyhteyksillä.  

 

2.3 Etäopiskelu Lyseon lukiossa 

 

Kuten muutkin oppilaitokset, joutui myös Jyväskylän Lyseon lukio siirtymään koko-

naan etäopetukseen 18.3.2020 alkaen. Lyseo järjesti etäopetusta koko loppu lukuvuo-

den ajan, aina toukokuun lopulle saakka. Kesän aikana elettiin epätietoisuuden aikaa, 

sillä ei voitu tietää, voidaanko lähiopetukseen palata lukuvuoden alkaessa syksyllä. 

Koululla tehtiin useita varatoimia, esimerkiksi luokkien, ruokalan ja muiden koulun 

tilojen järjestyksiä muutettiin siten, että niissä voisi mahdollisimman hyvin pitää tur-

vavälejä muihin. Koululle myös luotiin tiloja, jotka pyhitettiin nimenomaan etäoppi-

tuntien järjestämiseen parhaalla mahdollisella tekniikalla. 

Koronavirus leviää pääsääntöisesti pisaratartuntana, kun siihen sairastunut ihminen 

aivastaa tai yskii. Koronaviruksen on myös mahdollista tarttua kosketuksen ja pintojen 
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kautta. Pinnoilla tauti ei kuitenkaan säily kovin kauaa. (Terveyden ja hyvinvoinnin lai-

tos 2020b.) Tämän tiedon johdosta koululle tuotiin myös useita käsidesiautomaatteja, 

jotta kaikilla olisi mahdollisuus käsihygieniasta huolehtimiseen ja täten tartuntojen 

ehkäisyyn.  

Syksyllä uuden lukuvuoden alkaessa päädyttiin välimalliratkaisuun: ensimmäisen 

vuoden opiskelijat opiskelisivat kokonaan lähiopetuksessa, ja toisen ja kolmannen 

vuoden opiskelijat olisivat vuoroviikoin lähiopetuksessa ja etänä. Tällä tavoin isoon 

kouluun saataisiin riittävästi väljyyttä ja turvavälien pitäminen olisi teoriassa mahdol-

lista. Gradia on linjannut, että lukiokoulutuksissa opiskelua jatketaan toisen jakson 

loppuun (2.12.2020) saakka siten, että oppilaitoksissa on samanaikaisesti lähiopetuk-

sessa korkeintaan 75 % opiskelijoista. (Gradia 2020c.)  

Kun koronavirus alkoi taas levitä enemmän syksyn saatossa, siirrettiin kaikki toisen ja 

kolmannen vuositason opiskelijat takaisin kokonaan etäopetukseen. Ensimmäisen 

vuoden opiskelijat saivat vielä jäädä lähiopetukseen. 

Lokakuun alussa, toisen jakson alkaessa Lyseo päätti antaa opiskelijoilleen mahdolli-

suuden valita; he voisivat itse päättää haluavatko he opiskella etänä vai lähiopetuk-

sessa. Koulun puolesta oli laskettu että luultavasti koulun tiloissa tulee olemaan noin 

ohjeistettu 75 % opiskelijoista, vaikka heille annettaisiinkin mahdollisuus itse valita 

käyvätkö he koulua lähi- vai etäopetuksessa. Tässä laskelmassa oli huomioitu myös ta-

valliset poissaolot esimerkiksi kausi-influenssan takia. Jyväskylän Lyseon lukio tarjoaa 

etäopetuksessa oleville opiskelijoilleen mahdollisuuden kouluruokailuun, mikä toteu-

tetaan eri vuorossa lähiopetuksessa olijoiden kanssa. Näin pyritään pitämään huolta 

siitä, että etä- ja lähiopetuksessa olijoiden välillä olisi mahdollisimman vähän kontak-

teja joiden seurauksena tauti saattaisi mahdollisesti levitä.  Etänä opiskelevat opiske-

lijat voivat käydä koululla syömässä aamupalan ja lounaan. Gradia on myös linjannut, 

että kansainvälisiä liikkuvuusjaksoja, osallistumisia kansainvälisiin kilpailuihin ulko-

mailla ja ulkomailta suuntautuvia vierailuja ei tulla toteuttamaan 31.3.2021 asti. (Jy-

väskylän Lyseon lukio 2020.) 

 

3 KOULUHYVINVOINTI 
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Työni aihe on opiskelijoiden hyvinvointi etäopetuksessa. Tässä luvussa avaan hyvin-

voinnin määritelmää kouluhyvinvoinnin kautta ja hyvinvoinnin vaikutusta oppimi-

seen. Nykyään hyvinvoinnin ja mielenterveyden arvo ymmärretään eri tavalla kuin 

aiemmin, ja koulun hyvinvointitehtävä on nostettu hyvin merkittäväksi. On huomattu, 

että paras tapa vaikuttaa tulevien sukupolvien hyvinvointiin, on koulun kautta sillä 

sieltä tavoittaa lähtökohtaisesti kaikki lapset ja nuoret. Nuorten hyvinvointiin vaikut-

tavat vahvasti sekä kotona ja vapaa-ajalla tapahtuvat asiat että koulussa tapahtuvat 

kohtaamiset. Hyvinvointi rakentuu kohtaamisista, joita koulupäivän aikana tapahtuu 

valtava määrä. Opettajilla ja muulla koulun henkilökunnalla on suuri merkitys varsin-

kin esikoulussa ja peruskoulussa, mutta myös toisen asteen koulutuksissa aikuisilla on 

iso vaikutus opiskelijoihin. Koulua ajatellaan usein vain oppimisen paikkana, vaikka 

se on myös suuri sosiaalisten kontaktien verkosto. Kaikki kohtaamiset, katseet, sano-

miset ja havainnot toisten toiminnasta, palautteesta ja tunteista ovat merkitseviä. (Ah-

tola 2017.) 

 

3.1 Konun (2002) koulun hyvinvointimali 

 

Mutta mitä on kouluhyvinvointi? Avaan tätä käsitettä Anne Konun (2002) koulun hy-

vinvointimallin avulla. Konun malli pohjautuu Erik Allardtin (1976) hyvinvointimal-

liin. Allardt oli yksi Suomen ja Pohjoismaiden kaikkien aikojen tunnetuimpia yhteis-

kuntatieteilijöitä, ja hänen päätutkimuskohteinaan olivat yhteiskunnan rakenne ja sen 

muuttuminen seurauksineen, poliittinen radikalismi, hyvinvointi ja sen ulottuvuudet 

sekä kielelliset vähemmistöt (Biografiakeskus 2020). Allardtin hyvinvointimallissa hy-

vinvointi muodostuu kolmesta osa-alueesta: elintasosta (having), sosiaalisista suh-

teista (loving) ja itsensä toteuttamisesta (being) (Allardt 1976).  Konun mallissa (kuvio 

1.) kouluhyvinvointi on jaettu neljään osa-alueeseen: koulun olosuhteet (having), so-

siaaliset suhteet (loving), itsensä toteuttamisen mahdollisuudet (being) ja terveyden-

tila (health) (Konu 2002, 43). Konu on siis lisännyt Allardtin hyvinvointimalliin nel-

jännen osa-alueen, terveydentilan ja muuttanut elintason osa-alueen nimen koulun 

olosuhteiksi. Vaikka Konun (2002) mallin luomista varten tehtyjen tutkimusten koh-

deryhmänä onkin ollut 8.-9.- luokkalaiset, koen sen silti pätevän kaiken ikäisiin opis-

kelijoihin. 
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Kuvio 1: Konun kouluhyvinvointimalli (Konu 2002, 44.) 

 

Koulun olosuhteiden (having) osa-alue pitää sisällään koulurakennuksen ja opiskelu-

ympäristön. Esimerkiksi koulun viihtyisyys, lukujärjestys, ryhmäkööt ja fyysinen ym-

päristö kuuluvat koulun olosuhteiden osa-alueeseen. Myös opiskelijoille tarjottavat 

palvelut, kuten kouluruokailu ja terveydenhuolto kuuluvat tähän osa-alueeseen. (Konu 

2002, 44.) 

Seuraava osa-alue Konun (2002) mallissa on sosiaaliset suhteet (loving). Tämä osa-

alue käsittelee esimerkiksi opiskelijoiden sosiaalista opiskeluympäristöä, opettaja-op-

pilassuhdetta, kotien ja koulun väistä yhteistyötä ja kiusaamista. Sosiaalisten suhtei-

den osa-alueeseen kuuluu myös koulun suhteet ympäröivään yhteisöön, kuten esimer-

kiksi terveydenhuoltoon ja sosiaalitoimeen. (mt., 44–45.) 

Kolmas Konun (2002) mallin osa-alueista on mahdollisuudet itsensä toteuttamiseen 

(being). Tässä mallissa being nähdään koulun tarjoamina itsensä toteuttamisen mah-

dollisuuksina ja jokaista opiskelijaa tulisi pitää yhtä tärkeänä osana koko kouluyhtei-

söä. Olennaista on myös opiskelijoiden mahdollisuus parantaa omia tietojaan ja taito-

jaan omassa tahdissaan. Lisäksi tärkeää on arvostus omilta vanhemmilta, opettajilta ja 

koulukavereilta. Vastaavasti Allardtin (1976) teoriassa being viittaa jokaisen henkilön 
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kunnioittamiseen osana yhteiskuntaa, ja mahdollisuuksiin merkityksellisen työn teke-

miseen ja luonnosta nauttimiseen. (mt., 45–46) 

Konu (2002) on lisännyt omassa mallissaan Allardtin (1976) malliin neljännen osa-

alueen, terveydentilan (health). Tässä osa-alueessa näkyvät sekä fyysinen että psyyk-

kinen terveydentila. Terveys näyttäytyy tärkeänä voimavarana, joka edesauttaa mui-

den osa-alueiden saavuttamista. Hyvinvoinnin voi toki saavuttaa myös terveydentilan 

osa-alueen ollessa puutteellinen (esimerkiksi kroonisissa sairastapauksissa) painotta-

malla muita hyvinvoinnin osa-alueita. (mt., 46) 

 

3.2 Janhusen (2013) koulun hyvinvointimalli 

 

Tarkastelin Konun (2002) mallin lisäksi Kirsi-Marja Janhusen (2013) koulun hyvin-

vointimallia. Konun (2002) tapaan myös Janhunen (2013) on tehnyt muutamia uusia 

linjauksia Allardtin (1976) alkuperäiseen hyvinvointiteoriaan, jotta se sopii paremmin 

nimenoman koulumaailmaan. Myös Janhusen (2013) malli pohjautuu Allardtin (1976) 

hyvinvointiteoriaan, minkä lisäksi se nojaa vahvasti Pauli Niemelän (2006) hyvinvoin-

timalliin, johon on Allardtin kolmen ulottuvuuden (having, loving, being) lisäksi li-

sätty neljäs ulottuvuus toiminnan teoria (doing). Kuten Konun (2002) mallissa, myös 

Janhusen (2013) mallin luomiseen käytetyn tutkimuksen kohderyhmänä on ollut ylä-

astelaiset. Tutkimus koostuu neljän eteläsavolaisen yläkoulun 8.- ja 9.- luokkalaisten 

kirjoittamista aineista, joita oli yhteensä 461 kappaletta. (Janhunen 2013, 46.) 

Janhunen (2013) jakaa kouluhyvinvoinnin viiteen ulottuvuuteen, jotka ovat yhteisölli-

syys, turvallisuudentunne, identiteetti, toiminnallisuus tai osallisuus ja ulkoiset tai 

materiaaliset järjestelyt (kuvio 2.).   
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Kuvio 2: Janhusen kouluhyvinvoinnin ulottuvuudet (Janhunen 2013, 79.) 

  

Janhusen (2013) hyvinvointimallissa yhteisöllisyys (loving) kuvastaa sosiaalisia suh-

teita. Tämä ulottuvuus kattaa kaikki koulumaailmaan ja koulun ilmapiiriin liittyvät so-

siaaliset suhteet. Esimerkiksi suhteet luokkakavereihin, opettajiin ja muuhun koulun 

henkilökuntaan kuuluvat tähän osa-alueeseen. Tätä ulottuvuutta opiskelijat selvästi 

painottavat eniten, esittää Janhunen väitöskirjassaan. Hän toteaa, että opiskelijat tu-

levat kouluun ensinnäkin tapaamaan kavereita ja toiseksi saamaan oppia jatko-opis-

kelua ja elämää varten. Sosiaaliset suhteet auttavat nuoria harjoittelemaan sekä erilai-

sia sosiaalisia- että vuorovaikutustaitoja. Nuoren kouluhyvinvoinnin kannalta tärke-

ässä roolissa ovat läheisten kaverisuhteiden olemassaolo ja tunne ryhmään kuulumi-

sesta. Janhunen toteaakin, että opiskelijoiden mukaan hyväksyntä joukkoon on ylä-

kouluikäiselle nuorelle tärkeimpiä asioita elämässä. Yhteenkuuluvuuden tunne voi vä-

hentää opiskelijan epävarmuutta huomattavasti, lisätä turvallisuuden tunnetta ja vah-

vistaa opiskelijan itsetuntoa. Opiskelijat pitävät kaveriporukan ulkopuolelle jäämistä 
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suurena uhkana, ja yksinäisyyttä hyvin negatiivisena ja jopa pelottavana asiana. Ikäto-

vereiden ohella myös opettajien positiivisella ja kannustavalla suhtautumisella on suu-

ria vaikutuksia koulussa viihtymisen ja koulumotivaation kannalta. (Janhunen 2013, 

80–83.) 

Turvallisuuden tunne (loving) perustuu Janhusen (2013) mukaan kuriin, koulun jär-

jestykseen ja työrauhaan, kodin ja koulun väliseen yhteistyöhön sekä kotoa saatavaan 

tukeen, vertaisryhmän olemassaoloon ja koulun ilmapiiriin ja yhteishenkeen. Opiskelu 

helpottuu, kun opiskelija kokee koulussa olonsa turvalliseksi ja luotettavaksi. Turval-

lisen ja luotettavan ilmapiirin luomisessa ovat avain asemassa opettajat. Tämä toteu-

tuu, kun opettajilla on vahva auktoriteetti, joka ansaitaan opiskelijoilta luottamuksen 

ja arvostuksen kautta. Työrauhan ollessa kunnossa helpottuu myös opettajien ja muun 

koulun henkilökunnan työ. Toisessa avain asemassa on vanhempien ja koulun opetus-

henkilöstön välinen luottamus, jotta on mahdollista keskustella vaikeistakin asioista ja 

löytää parhaita mahdollisia ratkaisuja opiskelijoiden hyvinvoinnin takaamiseksi. Läh-

tökohtana koulun ja kodin väliselle yhteistyölle on selkeiden toimintatapojen ja tavoit-

teiden luominen siitä, mitä yhteistyön odotetaan antavan ja miten yhteistyötä tehdään 

ja kehitetään käytännössä. Opettajien, koulun muun henkilökunnan ja vanhempien 

vastuulla on siis ovat turvallisuuden tunnetta edistävät ja ylläpitävät toiminnot, jotta 

opiskelijat voivat keskittyä tunnolliseen koulunkäyntiin. Janhunen toteaa väitöskirjas-

saan opiskelijoiden turvallisuudentunnetta lisäävän niin opettajien kuin vanhempien 

enempi puuttuminen opiskelijoiden opiskeluun ja yleensäkin koulunkäyntiin liittyviin 

asioihin. (mt., 83–85.) 

Kolmantena ulottuvuutena Janhusen (2013) hyvinvointimallissa on identiteetti (lo-

ving-being). Tässä osa-alueessa ovat esillä muun muassa opiskelijoiden kaverisuhteet 

ja suhde vertaisryhmäänsä, opettajien ammattitaito, asenne ja suhtautuminen opiske-

lijoihin sekä koulun ilmapiiri ja yhteishenki. Kaverisuhteilla on suuri rooli nuorten it-

senäistymisessä, sosiaalisten taitojen kehittymisessä ja minäkuvan muodostumisessa. 

Ystävyys ja kaverisuhteet siis tukevat nuorten kasvua oleellisesti. Nuoren oma identi-

teetti muovautuu pikkuhiljaa sekä omista ajatuksista että vertailemalla itseään toisiin 

ikätovereihin. Koulumaailmassa on tärkeää, että nuori tulee kuulluksi ja hyväksytyksi 

omana itsenään. Oman arvonsa huomaaminen ja hyväksyminen sekä joukkoon kuulu-

minen ovat oleellisia osia nuoren terveen minäkuvan muodostumisessa. Nuoren on 

ensin opittava hyväksymään ja näkemään itsensä, ennen kuin hän voi aidosti hyväksyä 
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ja kohdata toisia ihmisiä. Koulumotivaation ja oppimisen kannalta omiin kykyihin 

luottaminen on todella tärkeää. Onkin hyvin haasteellista, miten koulussa pystytään 

huomioimaan opiskelijoiden erilaiset kyvyt ja lahjakkuudet.  (mt., 85–86.) 

Toiminnallisuuden tai osallisuuden (being-doing) osa-alue perustuu Janhusen (2013) 

mukaan opetuksen laadulle ja opetusjärjestelyille, kaverisuhteille ja vertaisryhmille 

sekä koulun ilmapiirille ja yhteishengelle. Janhusen (2013) koulun hyvinvointimallissa 

toiminnallisuus käsitetään itsensä toteuttamisena toiminnan kautta ja osallisuus vai-

kuttamis- ja osallistumismahdollisuuksina toiminnan kautta. Toiminnan kautta voi-

daan lisätä opiskelijoiden osallisuuden tunnetta, esimerkiksi tutor-toiminnan avulla. 

Tutorina opiskelijat pääsevät osalliseksi toimintaa, jossa he voivat toimia muiden opis-

kelijoiden tukena haastavina aikoina, kuten esimerkiksi kouluun liittyvissä siirtymä-

vaiheissa. Toiminnan kautta opiskelijat pyrkivät löytämään oman paikkansa yhtei-

sössä, ja onkin opiskelijoiden mielenterveyden säilymisen kannalta hyvin olennaista, 

että yksilöllä on mahdollisuus kokea olevansa korvaamaton ja tärkeä toisten joukossa. 

(mt., 86–87.) 

Janhusen (2013) hyvinvointimallissa ulkoiset tai materiaaliset järjestelyt (having) tar-

koittavat esimerkiksi koulutiloja ja niiden ympäristöä, ruokaa ja ruokailua, terveyden-

hoitaja-, kuraattori- ja psykologipalveluita sekä koulumatkoja ja koulukuljetuksia. Op-

pilashuollon tukipalveluilla on tärkeä ennaltaehkäisevä merkitys nuorille, sillä enna-

koivalla toiminnalla voidaan ylläpitää ja edistää nuorten hyvinvointia. Koulutervey-

denhuollon palveluita opiskelijat pitivät tärkeinä, mutta eivät kovin läheisinä asioina. 

Opiskelijat näkevät ilmaisen kouluruokailun etuoikeutena, joka jokaisen tulisi hyödyn-

tää. Opiskelijat kokevat, että ruuan syömättä jättäminen vaikuttaa heikentävästi esi-

merkiksi keskittymisen ja yleiseen olotilaan. (mt., 87–89.) 

 

4 TUTKIMUSTYÖN PROSESSI 

 

Tässä luvussa käsittelen tutkimustyöni prosessia, ja kerron tarkemmin hyödyntämis-

täni menetelmistä ja niiden valitsemisen perusteista. Hyödynsin työssäni kahta hyvin 

erityyppistä menetelmää, joista toinen oli luonteeltaan määrällinen eli kvantitatiivinen 
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ja toinen laadullinen eli kvalitatiivinen tutkimus. Molempien menetelmien tarkoituk-

sena oli kerätä Jyväskylän Lyseon lukion opiskelijoiden kokemuksia ja ajatuksia etä-

opiskeluun, koulumotivaatioon ja jaksamiseen liittyen. Opiskelijoiden näkökulma oli 

tarpeellista saada näkyväksi koulun opetushenkilökunnalle ja johdolle, jotta etäope-

tusta voitaisiin kehittää opiskelijoita ja heidän jaksamistaan mahdollisimman hyvin 

tukevaksi.  

 

4.1 Kyselytutkimus 

 

Ensimmäinen käyttämistäni menetelmistä on kvantitatiivinen eli määrällinen kysely-

tutkimus. Tässä menetelmässä tutkimuksessa kertyvää aineistoa tarkastellaan numee-

risesti ja tutkittavia asioita ja niiden ominaisuuksia käsitellään yleisesti kuvaillen nu-

meroiden avulla. Määrällisellä tutkimusmenetelmällä voidaan vastata kysymyksiin 

kuinka moni, kuinka paljon ja kuinka usein. (Vilkka 2007, 13.) 

 Tutkimukseni on kyselytutkimus. Kyselytutkimuksessa kysymysten muoto on vaki-

oitu eli kaikilta kyselyyn vastaavilta kysytään samat asiat, samassa järjestyksessä ja sa-

malla tavalla (mt., 27). Tavoitteena oli saada mahdollisimman moni Jyväskylän Lyseon 

lukion toisen, kolmannen ja neljännen vuositason opiskelijoista vastaamaan kyselyyn 

(liite 1), jotta sen otannasta saataisiin mahdollisimman suuri ja täten otoksesta mah-

dollisimman luotettava. Otanta tarkoittaa menetelmää, jolla otos poimitaan perusjou-

kosta, eli tässä tapauksessa kyselytutkimusta, jolla on poimittu koko kohderyhmästä 

kyselyyn vastaajat (mt., 52). Tämä kohderyhmä rajattiin sen perusteella, että he opis-

kelivat kyselyn toteuttamishetkellä etänä. He olivat myös opiskelleet edellisen kevään 

etäopetuksessa, joten heillä oli kokemuksia aiheesta jo pidemmältä aikaväliltä. Aiheen 

rajaaminen tarkoittaa valitun tutkimusaiheen tarkentamista siten, että tutkimuksen 

aihe täsmentyy (Koppa 2020a). Kysely toteutettiin Webropol-työkalulla, sillä sähköi-

nen kysely oli vallitsevassa tilanteessa ehdottomasti käytännöllisin vaihtoehto kohde-

ryhmäläisten opiskellessa kotoa käsin.  Kysely jaettiin opiskelijoille työn tilaajan toi-

mesta Lyseon lukion virallista viestintäkanavaa Wilmaa hyödyntäen, jolloin varmistet-

tiin että kaikki kohderyhmään kuuluvat saivat varmasti kyselyn vastattavaksi. Kohde-

ryhmään kuuluvia opiskelijoita on Lyseon lukiossa noin 800, joista kyselyyn vastasi 
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224 kappaletta (vastausprosentti 28 %). Kysely avattiin opiskelijoille 23.9.2020 ja se 

suljettiin 30.10.2020, eli se oli avoinna noin viisi viikkoa. Opiskelijoille lähetettiin työn 

tilaajan avustuksella yksi muistutusviesti kyselyyn liittyen 5.10.2020, kun kysely oli ol-

lut avoinna hieman vajaan kaksi viikkoa. Tämä tehtiin siksi, että kyselyn avaushetkellä 

olivat käynnissä sekä syksyn ylioppilaskirjoitukset että Jyväskylän Lyseon lukion en-

simmäisen jakson päättöviikko, mikä tarkoitti sitä että kysely saattoi mennä monelta 

kohderyhmään kuuluvalta ohi.  

Kun määrällisen tutkimuksen avulla tutkitaan henkilöitä, tutkittava asia operationali-

soidaan ja strukturoidaan. Operationalisointi tarkoittaa teoreettisten ja käsitteellisten 

asioiden muuttamista sellaiseen muotoon, että tutkittava ymmärtää asian mahdolli-

simman helposti. Strukturointi tarkoittaa sitä, että tutkittava asia ja sen ominaisuudet 

suunnitellaan ja vakioidaan. Tämä mahdollistaa kyselyjen toteuttamisen myös sähköi-

sesti, sillä sen avulla kaikki kyselyn vastaajat ymmärtävät kysymykset samalla tavalla. 

(Vilkka 2007, 14–15.) 

Kyselyyn oli koottu kysymyksiä lukiolaisten kokemuksista hyvinvoinnistaan etäope-

tuksen aikana. Kyselyn kysymykset keskittyivät pääsääntöisesti opiskelijoiden psyyk-

kiseen ja sosiaaliseen hyvinvointiin ja jaksamiseen. Kyselyn alussa oli useita kysymyk-

siä, jotka liittyivät sosiaalisten suhteiden (loving) osa-alueeseen. Kyselyssä oli myös 

kysymyksiä liittyen koulun olosuhteiden (having), turvallisuuden tunteen (loving) ja 

identiteetin (loving-being) osa-alueisiin. Kyselyn alussa oli vastaajille lyhyt saatekirje, 

jossa kerrottiin kyselyn aiheesta ja tekijästä sekä arvioitu kyselyyn vastaamisaika. Val-

taosa kyselyn kysymyksistä oli toteutettu 6-portaisella Likertin asteikolla. Likertin as-

teikolla tarkoitetaan järjestysasteikkoa jonka perusidea on, että asteikon keskikoh-

dasta lähtien toiseen suuntaan saman mielisyys kasvaa ja toiseen saman mielisyys vä-

henee (Vilkka 2007, 46). Käyttämässäni asteikossa vastausvaihtoehdot olivat (1) täysin 

samaa mieltä, (2) jokseenkin samaa mieltä, (3) Osittain samaa mieltä, (4) osittain eri 

mieltä, (5) jokseenkin eri mieltä ja (6) täysin eri mieltä. Tällaisella jaottelulla pyrittiin 

luomaan vertailukohtia vastausten välille. Lisäksi kyselyssä oli muutama tarkentava 

avoin kysymys, joissa vastaajat saivat halutessaan kertoa lisää edellisten kysymysten 

aiheesta. Avointen kysymysten tavoitteena on saada vastaajilta spontaaneja mielipi-

teitä (mt., 68). Avoimia kysymyksiä oli kiusaamiseen, opiskelun tukemiseen ja palaut-
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teen antamiseen ja saamiseen liittyen. Esimerkiksi kiusaaminen on monia nuoria kos-

kettava aihe, joten kyselyn avulla haluttiin tietää, miten etänä tapahtuva koulunkäynti 

on vaikuttanut kiusaamisen kokemuksiin. 

Tutkimusta tehdessä on törkeää huolehtia sen objektiivisuudesta. Tällä tarkoitetaan 

sitä, että tutkimusprosessin ja tutkimustulosten on oltava mahdollisimman puolueet-

tomia. Määrällistä tutkimusta tehdessä usein joudutaan tinkimään objektiivisuudesta, 

riippuen siitä, missä viitekehyksessä tutkimuksen tuloksia tarkastellaan. (Vilkka 2007, 

16.) 

 

4.2 Eläytymismenetelmä 

 

Perinteisten haastattelujen sijasta keräisin tutkimukseeni lisäaineistoa ns. eläytymis-

menetelmän avulla, jonka tavoitteena oli kerätä määrällisen kyselyn lisäksi muutamia 

henkilökohtaisia kokemuksia ja antaa syvällisempää käsitystä opiskelijoiden koke-

muksista ja ajatuksista. Tämä menetelmä oli laadullinen eli kvalitatiivinen tutkimus. 

Laadullisen tutkimuksen erityispiirre on, että tavoitteena ei ole totuuden löytäminen 

tutkittavasta asiasta vaan esittää aineiston pohjalta sellaisia havaintoja, joita ei välttä-

mättä välittömän havainnoinnin avulla tavoiteta (Vilkka 2017). 

Käyttämäni menetelmä on ikään kuin kirjallisesti toteutettu haastattelu, jossa vastaa-

jat vastaavat yhteen esittämääni kysymykseen. Tässä menetelmässä opiskelijat saivat 

vapaasti kertoa kokemuksistaan erilaisten tekstien ja kuvien keinoin. He saivat itse 

päättää, halusivatko he kertoa kokemuksistaan omasta näkökulmastaan vai kenties 

eläytyä johonkin toiseen henkilöön tai hahmoon, jos kynnys omista ajatuksista ja ko-

kemuksista kertomiseen oli liian suuri. Heille annettiin myös mahdollisuus valita vas-

tauksensa tyyppi, mikä sai olla mitä vain lyhyen tarinan, runon tai vaikkapa päiväkir-

jatekstin väliltä. Opiskelijoille annettu ohjeistus löytyy liitteestä 2.   

Usein, kun puhutaan laadullisesta tutkimuksesta, tarkoitetaan nimenomaan haastat-

telututkimusta. Tästä syystä päätinkin muuttaa lähestymistapaani hieman ja loin oh-

jeistuksen eläytymismenetelmälleni. Koska laatimassani ohjeistuksessa oli tarkkaan 

määritetty taustatarina ja kysymykset riippumatta vastaajasta, voidaan menetelmääni 
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kuvailla strukturoiduksi. Menetelmäni mukailee vahvasti lomakehaastattelua. Loma-

kehaastattelu on oikein toimiva aineistonkeruutapa, kun tutkimuskysymys on rajattu 

ja tavoitteena kartoittaa ja kuvata esimerkiksi yhtä asiaa koskevia mielipiteitä, ajatuk-

sia tai kokemuksia. (mt.) 

Vastauksia kerättiin aikavälillä 30.9.2020–2.11.2020, eli noin viiden viikon ajan. Eläy-

tymismenetelmän ohjeistus jaettiin kyselyni tavoin Jyväskylän Lyseon lukion virallista 

viestintäkanavaa Wilmaa hyödyntäen. Työni tilaaja auttoi ohjeistuksen jakamisessa 

opiskelijoille, sillä minulla ei ollut omia tunnuksia Lyseon Wilmaan. Eläytymismene-

telmän ohjeistus jaettiin noin 70 opiskelijalle: yhdelle toisen, yhdelle kolmannen ja yh-

delle neljännen vuositason opetusryhmälle. Vaikka tehtävä jaettiin usealle opiskeli-

jalle, oli siihen vastaaminen täysin vapaaehtoista. 

Oletettavissa olikin, että vapaaehtoiseen tehtävään ei välttämättä tule kovin monia vas-

tauksia. Toiveissani oli noin 3-6 vastausta siten, että jokaiselta vuositasolta olisi aina-

kin yksi vastaus. Syy sille, miksi ohjeistus jaettiin huomattavasti useammalle opiskeli-

jalle kuin vastauksia toivoin oli siinä, että halusin vastaamisen olevan vapaaehtoista ja 

tiedostin, että tällaiseen tehtävään eivät kovin monet välttämättä koe tarpeelliseksi tai 

mielekkääksi vastata. Perustelen valintaani myös sillä, että jos menetelmäni olisi ollut 

haastattelu, olisin luultavasti haastatellut noin 5-6 koulun opiskelijaa. 

 

5 TUTKIMUSTYÖN TULOKSET 

 

Tässä luvussa käyn läpi tutkimuksessani keräämääni aineistoa. Käsittelen ensin kyse-

lytutkimuksen avulla kerätyn aineiston ja sen jälkeen analysoin eläytymismenetel-

mään saamiani vastauksia.  

 

5.1 Kyselytutkimuksen analyysi 
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Analysoin kyselyni avulla keräämääni aineistoa määrällisen analyysin keinoin. Mää-

rällisellä analyysilla voidaan selvittää esimerkiksi erilaisien ilmiöiden syy-seuraussuh-

teita, ilmiöiden välisiä yhteyksiä tai ilmiöiden yleisyyttä ja esiintymistä hyödyntäen nu-

meroita ja tilastoja (Koppa 2020b). Koska olen jo kyselyni luontivaiheessa järjestänyt 

kysymykseni erilaisten teemojen mukaan, etenee analyysini samassa järjestyksessä ky-

selyni kysymysten kanssa. 

Kysely jaettiin opiskelijoille avoimen kyselylinkin avulla, jolloin kyselyn vastauksia ei 

pysty yksilöimään yksittäisiin opiskelijoihin. Tästä johtuen kyselyn tuloksia voidaan 

käsitellä vain isompana kokonaisuutena, ja nojata prosenttilukuihin vastauksia tutkit-

taessa. Tässä luvussa avaan kyselyni kysymyksiä ja opiskelijoiden vastauksia niihin. 

Kyselyn tarkat kysymykset ja vastausvaihtoehdot ovat näkyvillä liitteessä 1. 

Kyselyn vastauksista tuli ilmi, että prosentuaalisesti suurin vastaajaryhmä olivat tytöt, 

joita olivat 81 % vastaajista. Poikia kyselyyn vastaajista oli 18 %. Tämä ei minua yllät-

tänyt, sillä olen jo aikaisemmin huomannut että lukioikäisistä tytöt ovat useasti aktii-

visempia lähtemään erilaisiin toimintoihin mukaan kuin pojat. On tavallista, että 

kaikki tutkimuksen kohderyhmään kuuluvat eivät aina vastaa kyselyyn. Tätä ilmiötä 

kutsutaan kadoksi. Tutkimuksessa kato voi ilmetä kahdella tavalla. Osa tutkimuksen 

otokseen kuuluvista saattaa yksinkertaisesti jättää vastaamatta kyselyyn, jolloin vas-

tauksia kertyy vähemmän.  Esimerkiksi ei ole ollenkaan harvinaista, että miesvastaajat 

jäävät usein tutkimusaineistoissa aliedustetuiksi. Toinen tekijä joka voi aiheuttaa ka-

toa, on aineistoon kertyvät sitä ja heikentävät vastaukset. Kyse ei tietenkään ole vas-

tauksista jotka eivät syystä tai toisesta miellytä tutkijaa, vaan esimerkiksi vastauksista, 

jotka on selvästi annettu pilailumielessä. Omassa tutkimuksessani tällaisia vastauksia 

olivat esimerkiksi avoimiin kysymyksiin kirjoitetut ”ei mielipidettä” vastaukset. (Liik-

kanen & Penttinen 2018. 113.)  

Aktiivisin vastaajaryhmäryhmä olivat toisen vuositason opiskelijat, joita olivat 56 % 

vastaajista. 39 % vastaajista olivat kolmannen vuositason ja 5 % neljännen vuositason 

opiskelijoita. Kato kolmannen ja varsinkin neljännen vuositason opiskelijoiden vas-

tauksista oli varsin odotettavaa, sillä kyselyä ensimmäisen kerran jaettaessa heillä oli-

vat menossa ylioppilaskirjoitukset ja ensimmäisen jakson päättöviikko. Vastauksia 

kuitenkin kertyi kohtalaisen hyvin jokaiselta vuositasolta. 
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5.1.1 Opiskelijoiden sosiaalinen hyvinvointi 

 

Ensimmäinen teeman kysymyspatteristo sisälsi kysymyksiä opiskelijoiden sosiaali-

sesta hyvinvoinnista, eli kouluhyvinvoinnin sosiaalisten suhteiden (loving) osa-alu-

eesta. Tässä osiossa kartoitettiin sitä, ovatko opiskelijat kokeneet kuuluvansa erilaisiin 

ryhmiin ja ovatko he kokeneet yksinäisyyttä etäopetuksessa ollessaan. 

61 % vastanneista on kokenut kuuluvansa sekä osaksi luokkayhteisöään että koko kou-

lun yhteisöä. Tähän luultavasti vaikuttaa se, että myös etäopetuksessa opiskelijoille on 

annettu esimerkiksi ryhmätehtäviä, jotta yhteenkuuluvuuden tunne säilyisi. Myös 

koulun ja opiskelijoiden välinen jatkuva viestintä luo varmasti opiskelijoissa kuulu-

vuuden tunnetta vaikka he seuraisivatkin sitä kotoaan käsin. Noin puolet (54 %) vas-

tanneista olivat kuitenkin kokeneet itsensä yksinäisiksi etäopetuksessa ollessaan. 

Tämä on melko odotettava tulos, sillä opiskelijat ovat tottuneet olemaan jatkuvassa 

kontaktissa muihin opiskelijoihin ja muuhun koulun henkilökuntaan. 

Kuten Janhunen (2013) koulun hyvinvointimallissaan esittää, on yhteisöllisyys (lo-

ving) valtaosalle opiskelijoista koulumaailmassa tärkeintä. Kun tällainen iso sosiaalis-

ten kontaktien verkko etäopetukseen siirryttäessä poistui monen opiskelijan arjesta, ei 

ole ollenkaan omituista että he tuntevat itsensä keskimääräisesti yksinäisemmiksi kuin 

aiemmin. Koulu on opiskelijoilleen valtavan tärkeä sosiaalinen tila, ja voi osalle se voi 

olla ainoa paikka jossa tavata muita ihmisiä oman kotinsa ulkopuolelta.  90 % vastan-

neista kertovat kaipaavansa koulukavereiden tapaamista koulussa. Valtaosa vastan-

neista (68 %) kokee opetusryhmänsä yhteishengen pysyneen hyvänä etäopetuksesta 

huolimatta. Tästä voimme päätellä, että opettajat ovat onnistuneet pääsääntöisesti hy-

vin luomaan turvallisuuden tunnetta (loving) myös etäopetuksessa. 

Seuraavaksi opiskelijoilta kysyttiin heidän kaverisuhteistaan etäopetuksen aikana. 96 

% vastanneista kertoo pitävänsä yhteyttä kavereihinsa myös etäopetuksessa ollessaan. 

Sosiaalinen media eli some on tehnyt yhteydenpidosta helpompaa kuin koskaan aiem-

min, mikä varmasti vaikuttaa opiskelijoiden kokemuksiin. Valtaosa nuorista käyttää 

somea aktiivisesti päivittäin, jolloin kavereiden kuulumisia pystyy seuraamaan lähes 

reaaliajassa. Lisäksi erilaiset viestintäpalvelut ovat avanneet aivan uuden ulottuvuu-

den yhteydenpitoon esimerkiksi ääniviestien ja videopuheluiden avulla.  
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Oululainen ohjelmistoihin, verkkopalveluihin ja sosiaaliseen mediaan keskittynyt 

Ebrand Group Oy toteutti vuonna 2019 yhteistyössä Oulun kaupungin sivistys- ja kult-

tuuripalveluiden kanssa kyselytutkimuksen, jossa tutkittiin Suomessa asuvien 13–29 

vuotiaiden sosiaalisen median käyttöä. Kysely kattoi koko Suomen, ja siihen osallistui 

yhteensä 6247 vastaajaa. Tämän kyselyn mukaan 18,9 vuotias keskivertonuori käyttää 

Internettiä noin 31–40 tuntia viikossa, ja tästä ajasta sosiaalisen median palveluihin 

menee noin 15–20 tuntia viikossa. Kyselyn mukaan suosituimpia sosiaalisen median 

palveluita ovat muun muassa viestintäpalvelut WhatsApp ja Snapchat sekä YouTube, 

Instagram ja Spotify. Nuoret käyttävät sosiaalisen median palveluita yleensä älypuhe-

limella, ja niitä käytetään lähinnä kotona, kavereiden kanssa ollessa, liikkeellä ollessa 

ja myös opiskelupaikalla. Kyselyn perusteella selvisi, että lähes kaikki vastaajista käyt-

tävät sosiaalista mediaa erilaisten sisältöjen lukemiseen, selaamiseen ja tykkäämi-

seen. Suuri osa (78 %) käyttäjistä myös kuuntelee musiikkia sosiaalisen median palve-

luiden avulla. (Ebrand 2020.) 

Toki on myös jonkin verran sellaisia nuoria, jotka eivät käytä sosiaalista mediaa ollen-

kaan. Tällaiset nuoret saattavat kokea itsensä hieman yksinäisemmiksi, jos he eivät 

tapaa kavereitaan edes kasvotusten. 17 % kyselyyn vastanneista kertovat, että eivät ole 

tavannut kavereitaan kasvotusten etäopetuksessa ollessaan. Pelkkien numeraalisten 

vastausten pohjalta on hankalaa sanoa, mistä tämä johtuu. Esimerkiksi koronavirusti-

lanne on voinut osalle olla sellainen tekijä, että ei ole voinut tai halunnut nähdä kave-

reita kasvotusten. Sosiaalisen etäisyyden ottamista (social distancing) on suositeltu 

yhtenä koronavirustartuntojen ehkäisymuotona keväästä 2020 asti. Tällä tarkoitetaan 

sitä, että ihmisiä on kehotettu välttämään ylimääräisiä ihmiskontakteja ja yleisillä pai-

koilla liikkumista. Sosiaalinen etäisyyden ottaminen hankaloittaa Janhusen (2013) 

mallin yhteisöllisyyden (loving) toteutumista. Opiskelijat eivät pääse tapaamaan toisi-

aan koulussa, mikä sulkee pois yhden suuren sosiaalisen verkoston heidän elämässään. 

Sosiaalisen etäisyyden ottamisen suositus voi olla yksi selittävä tekijä sille, miksi kaikki 

eivät ole voineet tavata muun muassa kavereitaan. Myös esimerkiksi välimatkat tai 

omat henkilökohtaiset aikataulut voivat olla sellaisia tekijöitä jotka ovat hankaloitta-

neet kavereiden tapaamista.  

Seuraavassa kysymyksessä opiskelijoita pyydettiin arvioimaan sitä, kuinka tyytyväisiä 

he ovat olleet omaan elämäänsä poikkeusolojen aikana. Kysymykseen vastaaminen ta-

pahtui liukuasteikolla, johon opiskelijat saivat asettaa itsensä asteikolle 0-10 (0= en 
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ollenkaan tyytyväinen, 10 = erittäin tyytyväinen) (kaavio 1). Suuri osa (43 %) vastaa-

jista arvioi tyytyväisyyttään asteikon välille 7-9. Vastauksia oli myös skaalan molem-

missa ääripäissä. Vastaukset olivat jakaantuneet yllättävän tasaisesti, ja koko skaala oli 

käytössä. On hienoa kuulla, että vain suhteellisen pieni osa vastanneista on arvioinut 

oman tyytyväisyytensä elämäänsä heikommalle asteikolle.  

 

 

Kaavio 1: Opiskelijoiden tyytyväisyys elämäänsä yleisesti poikkeusolojen aikana 

 

Vastanneista vain yksi kertoi kokeneensa kiusaamista etäopetuksen aikana. Tieten-

kään ei voi tietää, onko vastaajien joukossa sellaisia jotka eivät vain ole uskaltaneet 

kertoa vaikka olisivatkin kiusaamista kokeneet. Yksi opiskelija oli vastannut avoimeen 

kysymykseen, kertoen että koska etäopiskelusta huolimatta opiskelijat saavat itse va-

lita ryhmänsä ryhmätöihin, voi helposti jäädä ryhmän ulkopuolelle mikä vaikuttaa 

opiskelumotivaatioon negatiivisesti. Ei ole mahdollista tietää varmasti, onko molem-

missa vastauksissa kyseessä ollut sama henkilö, mutta on se vastausten määrän valossa 

melko todennäköistä. Aiemmin totesin, että esimerkiksi ryhmätöillä voi luoda yhtei-

söllisyyden tuntua myös etäopiskeluun. Tällä on kuitenkin myös kääntöpuoli; jos 

omassa opiskeluryhmässä ei ole läheisempiä kavereita, voi päätyä jäämään ryhmän ul-

kopuolelle kuten kysymykseen vastannut opiskelija on kertonut. 

Vuoden 2019 lukiolaisbarometrin mukaan noin 90 % lukiolaisista ei ole tullut kiusa-

tuksi tai syrjityksi omassa oppilaitoksessaan. Tästä voidaan päätellä, että kiusaamista 
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ja syrjintää tapahtuu lukioikäisten keskuudessa suhteellisen vähän. Lukiolaisbaromet-

ristä kuitenkin selvisi, että muun sukupuoliseksi itsensä luokittelevat kokevat kiusaa-

mista ja syrjintää huomattavasti enemmän kuin naiset ja miehet. (Lukiolaisbarometri 

2020a.) 

 

5.1.2 Opiskelijoiden jaksaminen ja opiskelumotivaatio 

 

Kyselyn seuraava aihealue käsitteli opiskelijoiden jaksamista ja motivaatiota opiske-

luun. Vastaajista 77 % on kokenut opiskelumotivaationsa laskua etäopiskelun aikana. 

Vastaavasti 75 % vastaajista ovat kokeneet työmääränsä lisääntyneen verrattuna aikai-

sempaan. 76 % vastaajista ovat myös olleet sitä mieltä, että etäopiskelun aikana he ovat 

olleet oman jaksamisensa rajoilla. Vastaajista 77 % koki että etäopiskelu on ollut taval-

lista koulunkäyntiä raskaampaa.  

”Olen kirjoittanut itsearviointiin opettajille palautetta, että tehtävien mää-
rää voisi vähentää etäopiskelussa, mutta niitä on silti yleensä paljon. Ym-
märrän, että etäopiskelussa on hankala arvioida kuinka paljon tehtäviä an-
taa, mutta se on aika puuduttavaa etenkin jos useassa kurssissa annetaan 
paljon tehtäviä kerrallaan.” (Jyväskylän Lyseon lukion opiskelija.) 

 

Koska etäopiskeluun jouduttiin siirtymään hyvin nopeasti, on hyvin ymmärrettävää 

että opiskelijoiden suhtautuminen etäopiskeluun on hyvin erilaista kuin lähiopetuk-

seen. Kun koulu ei tuo samalla tavalla rytmiä arkeen, voi olla hankalaa pitää yllä omaa 

motivaatiotaan ja huolehtia omasta jaksamisestaan. Etäopiskelu tapahtuu opiskelijoi-

den omassa kotiympäristössä, mikä voi luoda tunteen siitä, että koulusta ei pysty mis-

sään vaiheessa kunnolla irtautumaan. Vaihtoehtoisesti voi tuntua siltä, että ei oikein 

saa koulunkäynnistä samalla tavalla kiinni kuin tavallisesti. 

Vaikka opiskelijoiden henkilökohtaiset rytmit, rutiinit ja aikataulut eivät ole suoranai-

sesti kouluinstituution vastuulla, on koulun silti hyvä kannustaa opiskelijoitaan niiden 

ylläpitämiseen myös etäopiskelussa. Omista arkirutiineista huolehtiminen vaatii opis-

kelijoilta itseohjautuvuutta, jota heidän ei välttämättä ole perinteisen lähiopetuksen 

aikana tarvinnut ajatella, vaan se on tapahtunut itsestään. Opettajien tulisi siis kan-

nustaa opiskelijoitaan elämään hyvällä päivärytmillä myös etäopiskelun aikana ja esi-

merkiksi heräämään tavalliseen aikaan vaikka kotoa ei päivän aikana poistuttaisikaan. 
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Tätä voidaan tukea esimerkiksi etäopetustuntien järjestämisellä samaan aikaan kuin 

lähiopetuksessakin. 

Kyselyni vastauksista selvisi, että 47 % opiskelijoista kokee etäopiskelun vähentäneen 

heidän päivittäistä vapaa-aikaansa. Tästä voimme päätellä, että osa vastaajista on pys-

tynyt irtaantumaan päivittäin koulusta ja osa ei. Erilaiset kokemukset voivat johtua 

myös siitä, kuinka opiskelijat ovat opiskeluaan rytmittäneet. Esimerkiksi ero voi tulla 

siinä, tekevätkö he kaikki koulutehtävänsä oppituntien aikana tai heti niiden jälkeen ja 

jättävät illat vapaaksi vai tekevätkö he koulutehtäviä satunnaisesti kellon ympäri. 

Kyselyssäni oli kysymys siitä, kokevatko opiskelijat onnistumisen tunteita kouluun liit-

tyen enemmän vai vähemmän lähiopetukseen verrattaessa. Kysymykseen vastattiin 

neliportaisen Likertin asteikon avulla, jonka vastausvaihtoehdot jakautuivat (1) enem-

män kuin aiemmin, (2) saman verran kuin aiemmin, (3) vähemmän kuin aiemmin ja 

(4) en osaa sanoa. Vastaajista 51 % vastasi kokevansa vähemmän onnistumisen tun-

teita etäopetuksessa ollessaan kuin lähiopetuksessa. Tähän voi liittyä monta tekijää, 

mutta yhtenä sellaisena voi esimerkiksi olla konkreettinen vertaisten puuttuminen. Li-

säksi onnistumisen tunteiden kokemiseen voi vaikuttaa myös palautteen antaminen ja 

saaminen hyvinkin olennaisesti. Kyselyn lopussa oli myös kysymys palautteen saami-

seen ja antamiseen liittyen, joten palaan siihen aiheeseen hieman myöhemmin. Mie-

lenkiintoista oli, että 9 % vastaajista koki kokevansa onnistumisen tunteita enemmän 

verrattuna aikaisempaan. Tätä voidaan kenties selittää esimerkiksi sillä, että kotiym-

päristössä voi osalla opiskelijoista olla parempi työrauha kuin luokkahuoneessa ja 

mahdollisuus kuunnella omaa sisäistä kelloa työn rytmittämisessä. Osalle opiskeli-

joista voi myös olla helpottavaa opiskella kotoaan käsin, jos koulussa joutuu kohtaa-

maan esimerkiksi kiusaamista.  

 

5.1.3 Opiskelijoiden fyysinen aktiivisuus ja päivärytmi etäopetuksessa 

 

Kyselyn seuraavana teemana oli opiskelijoiden fyysinen aktiivisuus ja päivän rytmittä-

minen etäopetuksessa. Vastauksista voidaan päätellä, että opiskelijat pitävät melko hy-

vin huolta omasta liikkumisestaan ja ulkoilustaan, ja suuri osa vastanneista (41 %) ker-

tookin ulkoilevansa päivittäin. 42 % vastasi ulkoilevansa päivittäin vaihtelevasti. Lähes 

kaikki (94 %) vastanneista myös kertovat liikkuvansa vähintään kerran viikossa puoli 
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tuntia päivässä. Fyysinen aktiivisuus on yleisesti ottaen hyvin tärkeä osa hyvinvointia, 

ja tämä ei muutu kun opiskelijat ovat etäopetuksessa.  

Opiskelijan opiskelukyvyllä tarkoitetaan opiskelijan työkykyä, mikä on suorassa yhtey-

dessä esimerkiksi opintojen sujumiseen, hyvinvointiin ja myöhempään työkykyyn. Lu-

kiokoulutuksessa tavoitellaan opiskelijoiden sitoutumista omaehtoiseen hyvinvoinnin 

ylläpitoon ja edistämiseen. Riittävä fyysinen aktiivisuus, uni, opiskelupäivän aikaiset 

tauot ja terveellinen ravinto tukevat oppimista sekä opiskelijan jaksamista ja palautu-

mista. Terveydentilan lisäksi fyysinen aktiivisuus edistää myös oppimisen edellytyksiä, 

kuten tarkkaavaisuutta ja muistia. Uusien lukion opetussuunnitelman perusteiden 

mukaan liikunnan opetuksen tehtävä on tukea opiskelijoiden hyvinvointia, kehitystä 

ja oppimista (Opetushallitus 2019). Lisäksi opetuksessa pyritään korostamaan opiske-

lijoiden kokonaisvaltaista hyvinvointia edistävän liikunnan merkitystä osana heidän 

aktiivista elämäntapaansa. Lukion liikunnan opetuksessa opiskelijaa ohjataan otta-

maan vastuuta omasta fyysisestä aktiivisuudestaan sekä omasta toiminta- ja opiskelu-

kyvystään. (Pietilä 2020.) 

Kun opiskelijat viettävät päivänsä sisällä tietokoneen ja puhelimen äärellä, on tärkeää, 

että he pitäisivät välillä edes pienen tauon liikkuen ja mahdollisuuksien mukaan ul-

kona käyden. Fyysinen aktiivisuus ja raitis ilma vaikuttavat oppimiseen ja keskittymi-

seen, minkä takia olisi hyvä kannustaa opiskelijoita pitämään itselleen taukojumppia 

opiskelun välissä. Kotioloissa opiskellessa voi helposti käydä niin, että jää ”jumiin” sii-

hen paikkaan missä etäopetukseen osallistuu. Useille opiskelijoille se paikka on oma 

sänky tai sohva, joten olisi hyvä, jos he muistaisivat ottaa edes joitakin minuuttia tau-

koja ja nousta ylös edes hetkeksi. 

Lisäksi opiskelijoilta kysyttiin heidän ruokailutottumuksistaan etäopetuspäivinä. Ke-

vään etäopetusjakson aikana opiskelijoilla oli mahdollisuus noutaa koululta ruokakas-

seja, mutta syksyllä tämä käytäntö lopetettiin. Elokuusta 2020 alkaen etänä opiskele-

villa opiskelijoilla oli mahdollisuus tulla koululle syömään omassa ruokavuorossaan 

sekä aamupalaa että lounasta (Jyväskylän Lyseon lukio 2020). Ruokailun järjestämi-

nen koulussa tukee ulkoisten ja materiaalisten järjestelyjen (having) kouluhyvinvoin-

nin osa-alueen toteutumista (Janhunen 2013). Vastanneista opiskelijoista noin puolet 

kertovat syövänsä säännöllisesti sekä aamupalan että lounaan etäopetuksessa olles-

saan. Muutamat vastanneet kertovat että eivät syö etäopetuspäivinä ollenkaan. Tämä 
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voi johtua esimerkiksi siitä, että moni opiskelija herää juuri ennen etäopetuksen alka-

mista ja jää kuuntelemaan oppitunteja sänkyyn. Kun päivän aikana ei tarvitse liikkua 

paikasta toiseen, ei myöskään tule nälkä yhtä nopeasti. Vastauksista ei selviä, syövätkö 

opiskelijat sekä aamupalan että lounaan vai vain toisen. Moni on myös kertonut syö-

vänsä vaihtelevasti päivästä riippuen. Ruoka on tärkeä jaksamisen ja hyvinvoinnin 

lähde, joten on hyvä että opiskelijat huolehtivat ruokailuistaan myös etäopetuksessa. 

Tämä auttaa heitä pitämään yllä terveydentilan (health) hyvinvoinnin osa-aluetta, 

jonka Konu (2002) on koulun hyvinvointimalliinsa nostanut. 

Valtaosa vastanneista (82 %) kertoo menevänsä etäopetuspäivinä nukkumaan noin 

kello 23–01 välillä. Muutamia vastauksia tuli myös kello 02-04 välistä. Vastauksista 

selviää että monet valvovat netin/somen sekä pelien ja suoratoistopalvelujen, kuten 

esimerkiksi Netflix, äärellä usein liian myöhään. Koska oman rytmin säätely voi olla 

hieman haastavaa säännöllisen arkirytmin puuttuessa, ei ole yllättävää että nukkumi-

sen kanssa saatetaan kokea ongelmia. Eräs vastanneista nosti tosin esille, että laittei-

den äärellä valvominen ei ole varsinaisesti uusi ilmiö, vaan sitä on tapahtunut jo ennen 

etäopetukseen siirtymistä. Vastanneissa on myös iso osa opiskelijoita, jotka eivät ta-

vallisesti valvo laitteiden äärellä. 95 % vastanneista kertovat etäopetuspäivinä herää-

vänsä kello 07-09 välillä. Valtaosa siis tavallisesti herää kun etäopetustunnit alkavat. 

Muutamia vastauksia sijoittui myös kello 05-06 ja 10–14 väleille. Näistä vastauksista 

voidaan päätellä, että valtaosan unirytmi on pysynyt suhteellisen hyvänä, vaikka opis-

kelijoilla onkin hieman enemmän säätelyvaraa omassa päivärytmissään. Lukioikäi-

selle nuorelle paras yöunen pituus on noin 8-9 tuntia unta yössä (Suomen Mielenter-

veys ry 2020). Kyselyyn saatujen vastausten perusteella monen kohdalla tämä tavoite 

luultavasti lähtökohtaisesti toteutuu. Vuonna 2010 tehdyn maailmanlaajuisen vertai-

lun mukaan, nuoret nukkuvat tavallisesti kouluviikolla noin 5-8 tuntia, mikä on aivan 

liian vähän ja johtaa väsymykseen ja univajeeseen (Suomen Mielenterveys ry 2020). 

 

5.1.4 Tuki etäopetuksessa 

 

Seuraavaksi kyselyn teemoissa keskityttiin opiskeluun saatavaan tukeen ja siihen, ke-

neltä/keiltä opiskelijat ovat kokeneet saavansa tukea omaan etäopiskeluunsa. Heillä 

oli mahdollisuus valita useampi kuin yksi vaihtoehto, ja vaihtoehtoja olivat opettajat, 
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kuraattori, koulupsykologi, koulun muu henkilökunta, omat vanhemmat/perheenjä-

senet ja kaverit. Vastaukset jakautuivat seuraavasti: 82 % vastaajista kokivat saaneensa 

apua etäopiskeluun kavereiltaan, 51 % opettajilta, 44 % vanhemmiltaan/perheenjäse-

niltään, 6 % muulta koulun henkilökunnalta ja 3 % kuraattorilta ja koulupsykologilta.  

”Opettajat auttavat käytännön asioiden hoitumisessa. Kuitenkin kynnys ky-
syä, miten joku asia menee, isonee todella paljon etäopetuksessa, joten 
yleensä asiat täytyy vain ratkaista omin avuin. Vanhemmat tukevat aina vä-
lillä jaksamaan. Ystävät tekevät molempia, heiltä voi saada apua kouluteh-
täviin (helpommin kuin itse opettajalta), ja heitä voi nähdä kasvotusten va-
paa-ajalla, mikä vihdoin vie ajatuksia poispäin koulusta, kun kotona ollessa 
kaiket päivät koulusta ei oikeastaan koskaan pääse pois, vaan koulu jatkuu 
koko ajan, varsinkin päättöviikolla ja sitä ennen.” (Jyväskylän Lyseon lu-
kion opiskelija.) 

”Opettajille viestin laittaminen on välillä hankalaa kun ei oikein itsekään 
tiedä mitä ei osaa ja ymmärrä” (Jyväskylän Lyseon lukion opiskelija). 

”Jos en ole osannut jotain niin olen kysynyt kavereilta tai opettajilta ja he 
ovat mielellään auttaneet. Vanhemmat ja sisarukset ovat tukeneet muuten.” 
(Jyväskylän Lyseon lukion opiskelija.) 

 

Vastaajat ovat siis kokeneet kavereiden tuen selvästi merkittävämmäksi kuin muualta 

tulevan tuen. Myös opettajat ja oma perhe ovat olleet tärkeitä tuen tarjoajia. Osa kokee 

saaneensa tarvitsemaansa apua ja tukea koululta, osa taas kokee jääneensä opiskelu-

jensa kanssa yksin. Tuen tarve on jokaiselle ihmiselle yksilöllistä, joten on ymmärret-

tävää että kyselyyn vastanneilla opiskelijoilla on hieman erilaisia näkemyksiä aiheesta. 

Kokemukset kavereiden tuen tärkeydestä eivät ole kovin yllättäviä, sillä Janhusen 

(2013) kouluhyvinvointimallissa yhteisöllisyyden (loving) osa-alue on usein opiskeli-

joiden kokemana tärkein. Nuorille kaverit ovat usein jopa omaa perhettä tärkeämpiä, 

ja he ovat tärkeitä myös nuoren identiteetin kehittymisessä.  

Kuten eräs opiskelija vastasi; voi tuen hakeminen tuntua haastavalta varsinkin jos ei 

tarkalleen tiedä millaista tukea tarvitsee. On ymmärrettävää, että opettajilla ei välttä-

mättä ole aina aikaa ja resursseja jutella jokaisen opiskelijan kanssa erikseen kaikista 

heidän huolista ja murheistaan. Tähän yhtenä ratkaisuna voisi olla esimerkiksi nuori-

sotyön järjestäminen koulussa. Nuorisotyöntekijä on matalan kynnyksen aikuinen, 

jonka kanssa opiskelijoiden voisi olla helppoa tulla jutteleman esimerkiksi opiskeluun 

liittyvistä ongelmista. Etäopiskelun aikana Jyväskylän Lyseon lukiolaisilla on ollut 

mahdollisuus pitää matalalla kynnyksellä yhteyttä esimerkiksi koko Gradian yhteisiin 
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nuorisotyöntekijöihin Discord-palvelimen avulla (Gradia 2020c). Tästä mahdollisuu-

desta on tiedotettu opiskelijoille koulun sisäisesti Wilmassa ja viikkotiedotteissa. Lu-

kiokoulutuksen oppimäärää suorittavalla on oikeus saada säännöllisesti opinto-oh-

jauksen lisäksi tarpeidensa mukaista henkilökohtaista ja muuta opintojen ja jatko-

opintoihin hakeutumiseen liittyvää ohjausta (Lukiolaki 714/2018, 25 §).  

Valtaosa vastaajista (85 %) ovat kokeneet kaivanneensa lähiopetusta ja 80 % opiskele-

vansa mieluummin lähiopetuksessa. Vastaajat ovat kuitenkin pääsääntöisesti sitä 

mieltä että heidän oma etäopiskelunsa on sujunut hyvin. Oman työskentelyn rytmittä-

minen on koettu hieman haasteellisena, ja jopa 21 % vastanneista ovat kokeneet työs-

kentelyn rytmittämisen hyvin haasteelliseksi. Samoin hyvän päivärytmin ylläpitämi-

nen on koettu valtaosan (62 % vastaajista) keskuudessa haastavaksi. Vaikka edellisessä 

kohdassa opiskelijat kertoivat koulun puolelta tulevan tuen olleen hieman puutteel-

lista, on 68 % vastaajista silti ollut sitä mieltä että opettajien apua on ollut helppo saada 

jos sitä on kaivannut. Nämä kaksi vastausta ovat siis hieman ristiriidassa keskenään. 

Valtaosa (73 %) opiskelijoista kokee, että heidät on huomioitu hyvin etäopetuksen ai-

kana, ja että vuorovaikutus sekä opettajien että muiden opiskelijoiden kanssa on toi-

minut hyvin. Koska etäopetus on hyvin uusi ilmiö, on ymmärrettävää että kokemuksia 

löytyy laidasta laitaan. Jokainen ihminen on myös erilainen, ja kokee ja käsittelee asi-

oita eri lailla.  

Kysymykseen sitä, kuinka usein opiskelijat kokevat saavansa palautetta omasta työs-

kentelystään etäopetuksessa ollessaan, vastasivat 44 % opiskelijoista saavansa pa-

lautetta harvemmin kuin aikaisemmin. 38 % koki saavansa palautetta saman verran 

kuin aiemmin ja 8 % useammin kuin aikaisemmin. Tämä voi johtua esimerkiksi siitä, 

että etäyhteydellä toteutettavilla oppitunneilla opettajien voi olla haastavampaa kes-

kittyä yksittäisiin opiskelijoihin henkilökohtaisella tasolla. Tavallisessa luokkaympä-

ristössä keskustelu saattaa olla hieman vapautuneempaa, ja sekä opiskelijat että opet-

tajat saada toisistaan enemmän irti myös nonverbaalisen eli sanattoman viestinnän 

keinoin. Etäopetustunnit järjestetään usein siten, että vain opettajien kamera on 

päällä. Näin koitetaan huolehtia siitä, että etäopetukseen käytettävä palvelin ei ”kaadu” 

eli lakkaa toimimasta kesken tunnin. Jos jokaisella paikalla olijalla on kamera päällä 

yhtä aikaa, saattaa palvelin lakata toimimasta optimaalisesti. Etäopetuksen aikana voi 

siis käydä niin, että opiskelijat näkevät opettajan ja kaikki hänen ilmeensä ja eleensä, 

mutta opettajat näkevät vain tyhjiä ruutuja ja kuulevat opiskelijoitaan vain kun heillä 
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on erikseen annettu puheenvuoro. Tämä hankaloittaa hieman opiskelijoiden ja opet-

tajien välistä viestimistä, ja opettajien voi olla haastavampaa huomata jos opiskelijoilla 

on jokin ongelma tai he vaikuttavat muuten tarvitsevansa apua tai erityistä huomioi-

mista. 

77 % vastaajista ovat kokeneet, että heidän on ollut mahdollista antaa palautetta opet-

tajille etäopetuksesta. Vastaavasti 23 % olivat sitä mieltä että palautetta ei ole ollut 

mahdollista antaa. Näin selkeä jakautuminen on hyvin mielenkiintoista. Kun opiskeli-

joilta kysyttiin, kokevatko he että heidän palautteensa on kuultu jos he sellaista ovat 

antaneet, vastasivat 63 % myöntävästi.  Palautteen saaminen ja antaminen vaikuttavat 

myös opiskelijoiden onnistumisen tunteiden luomiseen, kuten jo aiemmin totesin. 

”Opettajat antavat hyvin mahdollisuuksia palautteen antamiseen ja mieles-
täni oikein pyytävätkin palautetta jotta etäopetus olisi kaikille mieleisem-
pää” (Jyväskylän Lyseon lukion opiskelija). 

”Ne opettajat kuuntelevat hyvin, jotka osaavat hyvin hoitaa etäopetuksen. 
Kuitenkin negatiivisen palautteen antaminen on pelottavaa ja yleensä sen 
jättää sanomatta, ettei mielipide vaikuttaisi esimerkiksi kurssiarvosanaan.” 
(Jyväskylän Lyseon lukion opiskelija.) 

 

5.2 Eläytymismenetelmän analyysi 

 

Seuraavaksi käsittelen eläytymismenetelmällä keräämääni aineistoa. Analysoin saa-

miani vastauksia teoriaohjaavalla sisältöanalyysimenetelmällä. Tässä menetelmässä 

tutkijan ajattelua ohjaavat vuorotellen teoria ja aineisto. Usein analysoinnin kohteet 

nousevat aineistosta, mutta niiden tulkintaa tai ryhmittelyä ohjaa teoria. Teoriaohjaa-

vuus voi toteutua myös siten, että analyysiä tehdään aineistolähtöisesti. Tällöin aineis-

ton perusteella tehdyt havainnot sidotaan vasta lopuksi teoriaan. Sisällönanalyysissä 

pyritään saamaan esille tekstiaineistossa esiintyviä merkityksiä. Tavoitteena on luoda 

tiivistetty yleiskuva tutkittavasta aiheesta säilyttäen aineiston informaatioarvo. Sisäl-

lönanalyysissä halutaan tuoda esille aineistossa esiintyviä eroja ja yhtäläisyyksiä. Si-

sällönanalyysi on hyvä analyysitapa silloin, kun aineistoa halutaan kuvata nimen-

omaan kirjallisessa muodossa. (Spoken 2018.)  
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Kaikki vastaukset luettuani, olen teemoitellut niitä niiden yhteneväisyyksien ja eroa-

vaisuuksien avulla. Teemoiksi voidaan määrittää sellaisia aiheita, jotka toistuvat ai-

neistossa muodossa tai toisessa, ja teemoittelu analyysimenetelmänä etenee teemojen 

muodostamisesta ja ryhmittelystä niiden yksityiskohtaisempaan tarkasteluun (Koppa 

2020c). 

Kuten olin toivonut ja olettanut, sain lopulta vastauksia opiskelijoilta 4 kappaletta. 

Kolme näistä tuli kolmannen vuositason opiskelijoilta ja yksi toisen vuositason opis-

kelijalta. Tämä oli mielestäni riittävästi, sillä tavoitteena oli saada vain hieman pintaa 

syvempi raapaisu opiskelijoiden ajatuksiin. Kaikki saamani vastaukset olivat vastan-

neiden opiskelijoiden omasta näkökulmasta, eikä kukaan heistä hyödyntänyt mahdol-

lisuutta liittää vastaukseensa kuvia. Vastaukset olivat tyyliltään lyhyitä ajatuksen virta-

tyyppisiä tekstejä. 

Olen nostanut vastauksista esille kolme teemaa, jotka nousivat niistä voimakkaimmin 

esille. Käsittelen näitä teemoja yksitellen seuraavissa alaluvuissa. 

 

5.2.1 Opiskelun haastavuus etäopetuksessa 

 

Ensimmäisenä teemana aineistosta nousee esille opiskelun haastavuus etäopetuk-

sessa. Jokaisessa saamassani vastauksessa nousi esille se, että opiskelu on vastaajien 

mukaan tuntunut paljon haastavammalta etäopiskelun aikana kuin tavallisesti. Eräs 

vastaaja nosti esille, että opiskelun tapahtuessa verkossa ja tietokoneen ääressä on 

huomattavasti helpompaa päästää itsensä helpolla opiskelujen suhteen. Tietokoneen 

ja internetin ollessa joka tapauksessa auki, ovat kaikki tehtäviin liittyvät vastaukset pa-

rin klikkauksen ja googlauksen päässä. Hän kertookin huomanneensa että varsinkin 

kielten kokeissa oli petollisen helppoa hyödyntää esimerkiksi netistä löytyviä sanakir-

joja, jos ei heti osannut vastata tehtäviin. Kuten jo kyselyyni saamistani vastauksista 

selvisi, myös saamissani eläytymismenetelmän vastauksissa nousi esille, että arkiryt-

min säilyttäminen on koettu hankalaksi etäopetuksen aikana. Osalle vapaus ja vastuu 

omasta tekemisestä on tuntunut sopivan oikein hyvin, mutta osa selvästi kaipaisi kou-

lun tuomaa rakennetta arkeensa. Säännöllinen koulurytmi ja siihen liittyvät asiat kuu-

luvat Janhusen (2013) mallissa turvallisuuden tunteen (loving) kouluhyvinvoinnin 
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osa-alueeseen. Kun opiskelu tapahtuu omassa kodissa, on keskittymisen todella help-

poa harhautua johonkin muuhun kuin opiskeluun. 

Toinen useammassa vastauksessa esille noussut teema oli se, että etäopiskelu on uu-

vuttanut opiskelijoita uudella tavalla. Yksi vastanneista kertoo, että etäopetus on ollut 

hänelle vaikeaa aikaa, ja että hän on joutunut kamppailemaan oman motivaationsa 

kanssa huomattavasti enemmän kuin aiemmin. Hän myös kertoo uupuneensa etäope-

tuksen seurauksena, ja että tämä on vaikuttanut hänen opiskeluunsa siitä lähtien.  

Etänä opiskellessa palautumisaika lyhenee, kun kodin ja koulun välinen raja hämärtyy. 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kouluterveyskyselyn (2019) mukaan 20 % tytöistä 

ja 9 % pojista kokee koulu-uupumusta lukiossa (ensimmäisen ja toisen vuoden opiske-

lijoista). Koulu-uupumus kehittyy pikkuhiljaa jatkuvan stressin seurauksena. Koulu-

uupumusta kuvaavat kolme tekijää: koulutyöhön tai opiskeluun liittyvä emotionaali-

nen, uupumusasteinen väsymys, opintojen merkityksen vähentyminen, kyynisyys tai 

välinpitämätön suhtautuminen koulutyöhön tai opiskeluun sekä riittämättömyyden 

tunne opiskelijana. (Kouluterveyskysely 2017 ja 2019.)  

Opiskelijoiden mahdollinen uupumus on syytä ottaa vakavasti, sillä uupuminen saat-

taa pahimmillaan johtaa esimerkiksi masennukseen. Uupumisen merkkejä näyttävä 

opiskelija kannattaa ohjeistaa ammattiavun piiriin esimerkiksi koulupsykologin luo. 

Uupuneet opiskelijat ovat jatkuvasti kuormittuneita, ja heidän on vaikeaa pystyä ren-

toutumaan ja palautumaan vapaa-ajallaan (Honkanen 2018.).  

Yksi vastaaja kertoo etäopiskelustaan tarkemmin. Hän kertoo, että häntä on hämmen-

tänyt opettajien erilaiset tavat toteuttaa etäopetusta. Hän kertoo, että osa opettajista 

halusi että etäopetustunneilla ollaan läsnä, osa antoi viikon alussa tehtävät jotka tar-

kastettiin viikon lopuksi, jotkut antoivat tehtävät ja niille palautuspäivät mutta eivät 

pitäneet etäoppitunteja ollenkaan. Tämän seurauksena opiskelijoiden Wilma-viestit 

täyttyivät eri opettajien viesteistä jotka sisälsivät ohjeistuksia jokaiselle tunnille erik-

seen. Hän koki työlääksi ja kuluttavaksi sen, että ennen jokaista tuntia piti etsiä viesti, 

jossa kerrottaisiin, että ollaanko tänään paikalla etäoppitunnilla, tehdäänkö tehtäviä 

itsenäisesti vai onko tuntia lainkaan. Useammasta vastauksesta nousi esille myös se, 

että etäoppitunneilla kysymysten esittäminen ja niihin vastaaminen koetaan ahdista-

vammaksi kuin tavallisessa opetuksessa, sillä etäoppitunneilla ei välttämättä näe 
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muita opiskelijoita ja kaikkien mikrofonit ovat pois päältä. Opiskelijoille tulee siis hel-

posti sellainen olo, että samaan puhuu yksikseen mutta kaikki kuitenkin kuuntelevat 

ja arvostelevat puhujaa. 

Nykypäivänä meillä on käytössämme lukemattomia mahdollisuuksia yhteydenpitoon 

etänä. Uusia palvelimia kehitetään jatkuvasti, ja lähes jokaiseen tarpeeseen löytyy sii-

hen sopiva palvelin. Verkkopohjaisissa palvelimissa on toki myös haasteita. Ne vaati-

vat hyvin toimivan internetyhteyden saumattomaan toimimiseen, joten jos internetyh-

teys on huono, ei niiden käyttäjä välttämättä saa optimaalista hyötyä palvelimesta. 

Eräs vastaaja kertookin, että huono internetyhteys hänen kotonaan on hankaloittanut 

etätuntien seuraamista. Hänellä on siis selvästi puutteellisuutta Janhusen (2013) kou-

lun hyvinvointimallissa esitetyssä ulkoisten tai materiaalisten järjestelyjen (having) 

osa-alueessa. Huomioitavaa on myös se, että vaikka nykypäivänä usein oletammekin 

kaikilla olevan pääsy hyvään internetyhteyteen, ei se välttämättä ole jokaiselle mah-

dollista. Jokaisen kotona ei välttämättä ole internettiä ja/tai älylaitteita, joilla etäope-

tukseen voi osallistua. Tämä voi asettaa opiskelijat eriarvoiseen asemaan keskenään. 

Vastauksissa kuitenkin nostettiin esille, että vaikka juuri heille itselleen etäopiskelu on 

ollut hankalaa, löytyy heidän opiskelukavereistaan myös sellaisia henkilöitä joille etä-

opiskelu on sopinut jopa paremmin kuin perinteinen koulunkäynti.  

 

5.2.2 Sosiaalisten suhteiden merkitys 

 

Kaikista vastauksista nousi vahvasti esille kavereiden ja sosiaalisten suhteiden (loving) 

merkitys, jotka linkittyvät selvästi sekä Konun (2002) että Janhusen (2013) koulun 

hyvinvointimalleihin. Vastauksissa korostui eritoten kavereiden merkitys, mutta kou-

luun liittyvään sosiaaliseen verkostoon kuuluvat myös opettajat ja muu koulun henki-

lökunta. 

Eräs vastaajista kertoi, että on menettänyt joitakin kaverisuhteitaan etäopetuksessa ol-

lessaan, mutta muutamat läheisimmät kaverisuhteet ovat jopa lähentyneet entises-

tään. Tämä on hyvin ymmärrettävää, sillä monet varsinkin kouluun liittyvät kaverisuh-

teet perustuvat usein nimenomaan siihen, että aikaa vietetään koulussa. Kun tällaisia 
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kavereita ei enää tavat päivittäin ja isoin yhteinen tekijä (koulu) puuttuu, on ymmär-

rettävää että he jäävät nuoren elämässä taka-alalle. Jokaisella on varmasti kokemuksia 

omasta elämästään sellaisista kavereista, joiden kanssa nähdään ja vietetään aikaa 

koulussa, mutta vapaa-ajalla he eivät välttämättä ole niitä kaikista läheisimpiä.  

Ryhmään kuulumisen tunne on suuri osa nuorten kouluhyvinvointia, ja hyväksytyksi 

tuleminen omana itsenään on useimmille nuorille tärkein asia heidän elämässään. 

Hyvä ryhmäytyminen ja yhteenkuuluvuudentunne voi muun muassa vähentää nuoren 

epävarmuutta ja lisätä turvallisuuden tunnetta, sekä vahvistaa nuoren itsetuntoa. 

Myös nuoren elämään kuuluvilla aikuisilla, kuten omilla vanhemmilla ja sukulaisilla, 

sekä koulumaailman aikuisilla on suuri vaikutus nuoren elämään ja esimerkiksi kou-

lussa viihtymiseen ja koulumotivaatioon. (Janhunen 2013.) 

 

5.2.3 Arvostus opettajia ja koulua instituutiona kohtaan 

 

Vastauksista nousi esille, että opiskelijat kokevat arvostavansa opettajia ja heidän työ-

tään nyt enemmän kuin aiemmin. Etäopiskeluun siirtyminen oli luonnollisesti haas-

teellista, stressaavaa ja uutta opiskelijoille, mutta oli se sitä myös opettajille. Heidän-

kin oli opittava hyödyntämään etäopetukseen soveltuvia palvelimia ja menetelmiä hy-

vin nopeasti, ja sopeutettava oma opetustyylinsä tähän uuteen malliin. 

”Kunnioitukseni opettajia kohtaan nousi hurjasti, sillä voin vain kuvitella 
kaiken sen työmäärän ja stressin mitä he kohtasivat. Opettajat olivat hyvin 
tukena ja näkivät selkeästi paljon vaivaa.” (3. vuositason opiskelija) 

 

Yksi vastaajista nosti myös esille sen, että etäopetukseen siirtyminen oli pandemiati-

lanteessa ehdottomasti järkevä ja vastuullinen ratkaisu. On vain luonnollista, että täl-

laisessa uudessa tilanteessa ja opetuksen järjestämisen muodossa on totuttelemista jo-

kaiselle. On todella hienoa, että opiskelijat ymmärtävät myös tämän isomman, yhteis-

kunnallisen puolen etäopetuksesta. 
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Tämä luku rakentuu tutkimuskysymysteni ja niihin vastaamisen ympärille. Esittelen 

seuraavaksi työni pohjalta luotuja johtopäätöksiäni ja konkreettisia kehittämisehdo-

tuksia työni tilaajalle Jyväskylän Lyseon lukiolle opiskelijoiden hyvinvoinnin ja jaksa-

misen tukemiseksi. Esittämäni kehittämisehdotukset ovat rakentuneet tutkimukses-

sani saamani aineiston, kouluhyvinvointiin liittyvän tietoperustan ja oman tulkintani 

pohjalta. 

 

 Miten lukio-opiskelijat kokevat hyvinvoinnin etäopetuksessa?  

Työssäni lähdin tutkimaan sitä, miten lukio-opiskelijat kokevat hyvinvoinnin etäope-

tuksessa. Tällaiset kokemukset ovat yksilöllisiä, eli jokainen kokee ne eri lailla. 

Lyseon lukiossa on ainakin viime keväänä pyritty huomioimaan opiskelijoiden hyvin-

vointi tehostetusti (esimerkiksi rehtorin kehottamat soitot opiskelijoille, tukiopetus 

verkkovälitteisesti) (Polas 2020). Lyseon henkilökunnalla ja johdolla on siis selvästi 

ollut käsitys siitä, kuinka tärkeää opiskelijoiden hyvinvointiin panostaminen tällai-

sessa haastavassa tilanteessa on. Kuitenkin nyt syksyn aikana tehdyn tutkimuksen mu-

kaan voidaan todeta, että valtaosa Jyväskylän Lyseon lukion opiskelijoista kokevat hy-

vinvointinsa heikommaksi etäopetuksessa kuin perinteisessä lähiopetuksessa. Lisäksi 

moni on kokenut etäopiskelun olevan raskaampaa kuin perinteisen lähiopetuksen. On 

toki olemassa myös joukko sellaisia opiskelijoita, joille etäopetus sopii jopa paremmin 

kuin perinteinen koulunkäynti. 

 

 Millaisia vaikutuksia etäopetuksella on lukio-opiskelijoiden hyvinvointiin ja 

jaksamiseen? 

Kyselyni ja käyttämäni eläytymismenetelmän vastauksista selvisi, että etäopetus on 

vaikuttanut Jyväskylän Lyseon lukion opiskelijoiden jaksamiseen negatiivisesti. Moni 

opiskelijoista on kokenut olleensa jossakin vaiheessa etäopiskelua jaksamisensa ra-



39 

 

joilla ja kokeneensa yksinäisyyttä. Vastapainoksi tälle toki löytyy myös sellaisia opis-

kelijoita, joille etäopiskelu on sopinut jopa paremmin kuin perinteinen koulun käymi-

nen.  

Jotakin opiskelijoiden tukemiseksi olisi siis selvästi tehtävä, kun huomioidaan se 

kuinka iso prosentti opiskelijoista on kokenut voivansa huonommin kuin aiemmin. 

Seuraavassa kappaleessa olen esittänyt muutamia konkreettisia kehittämisideoita, joi-

den avulla opiskelijoiden jaksamista ja hyvinvointia voitaisiin parantaa. 

 

 Miten etäopetusta voidaan kehittää hyvinvoinnin ja jaksamisen näkökulmasta?  

 

Ehdotus 1: Säännölliset keskustelut etäopetuksessa olevien opiskelijoiden kanssa 

Perinteisen lähiopetuksen aikana ei välttämättä tule ajatelleeksi sitä, kuinka tärkeää 

opiskelijoille on kun koulupäivän aikana heitä huomioidaan muutoinkin kuin vain tun-

neilla käyvinä opiskelijoina. Opettajien ja muiden koulun aikuisten huomio on opiske-

lijoille tärkeää. 

Lyseossa kehotettiin keväällä ryhmänohjaajia soittelemaan opiskelijoilleen etäopetuk-

sen aikana ja kyselemään heidän kuulumisiaan (Polas 2020). Vastaavanlaista lähesty-

mistapaa voisi hyödyntää edelleen nyt, kun osa opiskelijoista opiskelee etänä. Opiske-

lijoiden kuulumisia on hyvä seurata, jotta voidaan pitää huolta heidän hyvinvoinnis-

taan ja jaksamisestaan. 

Kouluhyvinvoinnin näkökulmasta säännöllisellä yhteydenpidolla pidetään huolta 

opiskelijoiden yhteisöllisyyden ja turvallisuuden tunteesta. Lisäksi kuulluksi tulemisen 

tunne vahvistaa nuoren identiteettiä. (Janhunen 2013.) 

 

Ehdotus 2: Yhteneväisemmän linjan luominen etäopetuksen järjestämiseen ja siitä 

viestimiseen 

Opiskelijat nostivat esille sen, että etäopetuksen toteuttaminen on ollut osittain melko 

sekavaa. Jokaisella opettajalla on ymmärrettävästi oma tyylinsä toteuttaa etäopetusta, 

mutta useat erilaiset käytännöt vaikuttavat opiskelijoiden näkökulmasta sekavilta. 
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Kun erilaisten käytänteiden lisäksi opiskelijat saavat lukuisia Wilma-viestejä eri kurs-

seihin ja niiden järjestämiseen liittyen, ei ole ollenkaan omituista että opiskelijat saat-

tavat ”olla pihalla” siitä miten mikäkin kurssi toteutetaan. Lisäksi opiskelijat nostivat 

esille sen, että etäopetuksessa tehtävien määrä on vaihdellut. Välillä tehtäviä on an-

nettu todella paljon, mutta välillä määrää on palautteen pohjalta laskettu. 

”Opettajat pysyvät aikalailla samoissa kaavoissa opetuksen kannalta, vaikka 
on toivottu muutoksia. Toki muutoksia on tapahtunutkin, mutta hyvin vä-
hän.” (Jyväkylän Lyseon lukion opiskelija.) 

”Aluksi annettiin ihan liikaa tehtäviä eikä niitä saanut tehtyä tunnilla ja sit-
ten tehtävien määrää vähennettiin kun tuli niin paljon negatiivista pa-
lautetta” (Jyväskylän Lyseon lukion opiskelija). 

 

Yksi keino millä tähän voitaisiin vaikuttaa, on henkilöstön yhteisen keskustelun ja yh-

dessä sovittavien verkkopedagogiikan pelisääntöjen luomisella.  Olisi hyvä, jos koulun 

henkilöstön kesken voitaisiin luoda keskustelua ja yhteiset pelisäännöt sille, miten etä-

opetuksesta viestitään. Eri kurssien opettajien olisi myös hyvä ottaa kurssiensa tehtä-

vien suunnittelussa huomioon se, kuinka paljon opiskelijat saavat tehtäviä myös 

muilta kursseilta. Jos jokaiselta tunnilta saa tehtäviä joiden kestoksi on suunniteltu 

esimerkiksi kaksi tuntia, on opiskelijoilla äkkiä edessään valtava määrä kotona tehtä-

vää työtä.   

Yksi kouluhyvinvoinnin osa-alue on koulun olosuhteet (having) (Konu 2002). Tämä 

pitää sisällään muun muassa opetuksen liittyvät järjestelyt. Selkeät ja yksiselitteiset 

järjestelyt helpottavat opiskelijoita, eikä heidän tarvitse kuluttaa aikaansa ja energi-

aansa ylimääräiseen informaation hakemiseen. Näin he voivat keskittää jaksamisensa 

ja energiansa itse opiskeluun. 

 

Ehdotus 3: Tutoreiden ja opiskelijakunnan hallituksen osallistaminen 

Opiskelijoiden hyvinvoinnin ja jaksamisen tukemiseen voisi hyvin myös osallistaa tu-

toreita ja opiskelijakunnan hallitusta. He ovat myös opiskelijoita, joten heiltä voisi hy-

vinkin löytyä ideoita siihen, miten kanssaopiskelijoita voitaisiin piristää ja auttaa jak-

samaan haastavina aikoina. 

Esimerkiksi erilaisia teemapäiviä tai vaikkapa haasteviikkoja voi hyvin toteuttaa myös 

etänä. Esimerkiksi koko koulun yhteinen liikkumisen haasteviikko voisi kannustaa 
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opiskelijoita liikkumaan ja pitämään huolta omasta fyysisestä aktiivisuudestaan myös 

kotioloissa. 

 

Esimerkki liikkumishaasteesta: 

 Koska emme voi matkustaa fyysisesti ulkomaille, teemme mielikuvituksellisen 

matkan halki Euroopan kohti Cannesin elokuvajuhlia!  

 Meillä on aikaa kaksi viikkoa ehtiä perille, jotta ehdimme varmasti juhlille. 

 Matkustamme ryhmänohjausryhmissämme, ja jokainen paikalle päässyt ryhmä 

saa yllätyspalkinnon! 

 Matkaa on taitettavana 2 907 kilometriä, mutta sehän ei ole matka eikä mikään 

kun yhdistämme voimamme! 

 Jokainen ryhmänohjausryhmä osallistu kilpailuun. Ryhmän on yhdessä kävel-

tävä kahden viikon aikana 2 907 kilometrin mittainen matka. Jokainen ryhmän 

opiskelija merkkaa päivän aikana kävelemänsä kilometrit ylös, ja kahden viikon 

jälkeen ryhmä laskee yhteen kaikkien ryhmäläisten yhteistuloksen. Perille pääs-

seet ryhmät saavat huikean yllätyspalkinnon! 

 

Esimerkkihaasteen tavoitteena on kannustaa opiskelijoita liikkumaan ja pitämään 

huolta omasta fyysisestä aktiivisuudestaan ja terveydentilastaan. Lisäksi ryhmänä to-

teutettava haaste edistää ryhmätyöskentelyä ja yhteisöllisyyttä. Jos haasteita tai tee-

mapäiviä toteuttamassa olisi mukana myös opiskelijoita kuten tutorit ja opiskelijakun-

nan hallitus, voitaisiin tukea heidän osallisuuttaan. 

 

7 POHDINTA 

 

7.1 Tutkimuksen reliabiliteetti ja validiteetti 

 

Reliabiliteetin ja validiteetin avulla mitataan tutkimuksen luotettavuutta. Tutkimuk-

sen reliabiliteetilla tarkoitetaan tutkimuksen kykyä antaa ei-sattumanvaraisia tuloksia, 
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eli se arvioi tulosten pysyvyyttä mittauksesta toiseen. Tutkimuksen reliabiliteetissa tar-

kastellaan myös tutkimuksen tarkkuuta, ja sitä ettei siihen sisälly satunnaisvirheitä. 

Tutkimuksen validiteetilla tarkoitetaan tutkimuksen kykyä mitata sitä, mitä tutkimuk-

sessa oli tarkoituskin mitata. Toisin sanoen sitä, miten tutkija on onnistunut tuomaan 

teoreettiset käsitteet arkikielen tasolle eli miten onnistuneesti tutkija on kyennyt siir-

tämään tutkimuksessa käytetyn teorian käsitteet ja ajatuskokonaisuuden lomakkee-

seen eli mittariin. Tutkimuksen validiteetti on hyvä, jos tutkija ei ole joutunut tutki-

muksessa esimerkiksi käsitteiden tasolla harhaan ja systemaattiset virheet puuttuvat. 

(Vilkka 2007, 149–150.) 

Työssäni olen kuvaillut tutkimukseni vaiheita ja analyysiä tarkasti, ja olen pyrkinyt se-

littämään auki kaiken saamani aineiston. Olen pohdinnassani pyrkinyt liittämään ke-

räämäni aineiston kouluhyvinvoinnin malliteorioihin.  

Tämän tutkimuksen reliabiliteettia voidaan mitata esimerkiksi tarkastelemalla sitä, 

voisiko sen toteuttaa jossakin toisessa ajankohdassa uudelleen. Tämän kyselyn voisi 

toteuttaa myöhemmin uudelleen, mikäli etäopiskelu jatkuu vielä pidempään etäope-

tuksen muotona. Tutkimuksen voisi toteuttaa myös muussa paikassa kuin Jyväskylän 

Lyseon lukiossa. 

Tämän työn validiteettia voidaan tutkailla esimerkiksi aineistonkeruumenetelmissä 

käytettyjen kyselyiden avulla. Kyselyn kysymyksiä ja eläytymismenetelmän asettelua 

käytiin niiden luontivaiheessa läpi yhdessä työn tilaajan ja ohjaajan kanssa. Näin py-

rittiin varmistamaan niiden pysyminen tarkasti rajatussa aiheessa. Olen myös pyrkinyt 

avaamaan työssäni esille nousevat tärkeät käsitteet, jotta lukijan olisi mahdollisimman 

helppo seurata työtäni.  

Olen pyrkinyt pitämään työni alussa määrittelemäni tutkimuskysymykset työni keski-

össä koko prosessin ajan. Olen myös avannut lukijalleni tutkimukseni taustoja ja pe-

rusteita mahdollisimman hyvin.  

Käytin toisena menetelmänäni eläytymismenetelmää. Tutkimukseni kannalta olisi ol-

lut hyvä, jos olisin saanut otantaani laajennettua ja useampia vastaajia kerättyä. Näin 

olisin saanut laajemman kuvan opiskelijoiden näkökulmasta. Olisin myös voinut pe-

rehtyä työni tietopohjaan vielä laajemmin ennen aineiston keruun aloittamista, jotta 

kyselyni kysymykset olisivat vastanneet vielä paremmin nimenomaan kouluhyvinvoin-

nin kysymyksiin. 



43 

 

Koska työni tutkimusmenetelmät on toteutettu sähköisesti ilman vastaajien valvontaa, 

en voi olla täysin varma siitä, ovatko kaikki kyselyyn vastanneet opiskelijat vastanneet 

kysymyksiini totuudenmukaisesti. Tästä huolimatta uskon, että keräämäni aineisto on 

hyvä kuvaus siitä, kuinka Jyväskylän Lyseon lukion opiskelijat ovat etäopetuksessa 

olonsa ajan voineet. 

 

7.2 Itsearviointi 

 

Opinnäytetyön tekeminen on ollut mielenkiintoinen, uusi ja haastava kokemus. Vaikka 

olenkin tiedostanut jo opintojeni alkuvaiheessa vuonna 2017 että opinnäytetyön teke-

minen tulee opintojen lopulla eteen, en missään vaiheessa osannut ennustaa millainen 

prosessi se tulee olemaan. Alkuperäisen suunnitelmani mukaan olisin halunnut aloit-

taa opinnäytetyöprosessini jo edeltävänä keväänä, mutta koronavirustilanne sotki tä-

män suunnitelman täysin. Olin onnekas, kun pääsin heti alkusyksystä aloittamaan 

sekä harjoitteluni että opinnäytetyön suunnittelun. 

Opinnäytetyöprosessia aloittaessani minua jännitti tiukka aikataulu ja se, että tein sa-

malla kokopäiväisesti viimeistä työharjoitteluani. Alussa pääsin onneksi melko hyvin 

liikkeelle, ja minulla oli hyvä alustava visio siitä, miten aion työni tehdä. Työni valmis-

telut, kuten kyselylomakkeen luominen sujuivat kohtalaisen tehokkaasti, ja sain sen 

suunnittelemani aikataulun mukaan jakoon. Työni tekeminen hidastui hieman, kun 

eläytymismenetelmän aineiston keruu osoittautui haasteellisemmaksi kuin sen olin 

kuvitellut. Olen kuitenkin tyytyväinen, että otin haasteen vastaan hiukan erilaisemman 

menetelmän käyttämisestä.  

Olen kaiken kaikkiaan tyytyväinen työhöni, sillä se on tehty parhaani mukaan niillä 

resursseilla mitä minulla oli siihen sen tekemisen aikana käyttää. Tieteellisen tekstin 

kirjoittaminen on minulle suuren kynnyksen takana, ja olen ylpeä siitä, että olen saa-

nut tällaisen työn kirjoitettua. Koska tein työtäni melko nopealla aikataululla, olen nyt 

jälkikäteen löytänyt esimerkiksi kyselystäni muutamia kohtia jotka olisin voinut tehdä 

toisin. Näin jälkikäteen ajateltuna on mieleeni tullut muutamia lisäkysymyksiä, joihin 

olisin vielä halunnut kysyä vastauksia opiskelijoilta.  
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Oman ammatillisuuteni kannalta tämä työ ja sen aihe oli oikein loistava. Olen opinto-

jeni aikana kiinnostunut vahvasti koulussa tehtävästä nuorisotyöstä, joten koulumaa-

ilmaan ja kouluhyvinvointiin sijoittuva opinnäytetyö oli oikein hyvä valinta. Työni ai-

neisto osoittaa sen, että nuorilla on tarve saada tukea opintoihinsa ja omaan jaksami-

seensa. Tähän voisi olla oivana lisänä koulussa tapahtuva nuorisotyö, jonka avulla nuo-

riin saataisiin yhteys matalalla kynnyksellä. 

Olen myös tyytyväinen siihen, että valitsin näin ajankohtaisen aiheen. Koronavirusti-

lanne elää jatkuvasti, joten etäopetusta on myös syytä kehittää mahdollisimman pal-

jon.  Uskon myös, että etäopetuksesta saattaa jäädä pysyvä muoto vaihtoehtoisen kou-

lun järjestämiselle myös koronaviruksen jälkeen. Etäopetus avaa uusia ulottuvuuksia 

ja mahdollisuuksia koulunkäyntiin ja sen järjestämiseen, ja osalle opiskelijoista se voi 

olla jopa mielekkäämpi opiskelun muoto kuin perinteinen koulu.  
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LIITTEET 

Liite 1: Kysely Jyväskylän Lyseon lukion oppilaille  

 

Lyseon lukion opiskelijoiden hyvinvointi etäopetuksessa 

Tämä kysely on suunnattu Jyväskylän Lyseon lukion opiskelijoille, ja se käsittelee lu-

kion opiskelijoiden 

hyvinvointia etäopetuksessa. Kysely on osa Humanistisen ammattikorkeakoulun opis-

kelijan 

opinnäytetyötä, joka toteutetaan yhteistyössä Jyväskylän Lyseon lukion kanssa.  

Kyselyyn vastaaminen on täysin anonyymiä, ja sen vastauksia käsitellään vain koko-

naisuutena. 

Kyselyyn vastaamiseen menee aikaa noin 3-10 minuuttia. 

 

1. Sukupuoli 

 Nainen 

 Mies 

 Muu 

 

2. Minkä vuositason opiskelijat olet? 

 2. vuositaso 

 3. vuositaso 

 4. vuositaso 

  

3. Miten olet kokenut seuraavat asiat etäopiskelussa? 

(täysin samaa mieltä - jokseenkin samaa mieltä – osittain samaa mieltä – osit-

tain eri mieltä – jokseenkin eri mieltä - täysin eri mieltä) 

 Olen kokenut olevani osa luokkayhteisöä tai opetusryhmääni 

 Olen kokenut itseni osaksi koko kouluyhteisöä 

 Olen kokenut itseni yksinäiseksi 
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 Kaipaan koulukavereiden tapaamista koulussa 

 Opetusryhmämme yhteishenki on pysynyt hyvänä 

 

4. Oletko ollut yhteydessä kavereihisi vapaa-ajallasi etäopetuksessa 

ollessasi? 

 Kyllä 

 Ei 

 

5. Olen nähnyt kavereitani vapaa-ajallani kasvotusten 

 Kyllä 

 Ei 

 

6. Kuinka tyytyväinen olet ollut elämääsi yleisesti poikkeusolojen ai-

kana? 

(Liukuasteikko: 0=En ollenkaan tyytyväinen – 10=Erittäin tyytyväinen) 

 

7. Oletko kokenut kiusaamista etäopetuksessa ollessasi? 

 Kyllä  

 Ei  

 

8. Haluatko kertoa kiusaamisesta tarkemmin? 

(Avoin kysymys) 

 

9. Miten olet kokenut seuraavat asiat etäopetuksessa ollessasi? 

(täysin samaa mieltä - jokseenkin samaa mieltä – osittain samaa mieltä – osit-

tain eri mieltä – jokseenkin eri mieltä - täysin eri mieltä) 

 Opiskelumotivaationi on ollut parempi etäopetuksessa 

 Työmääräni on lisääntynyt etäopetuksen aikana 

 Olen ollut jaksamiseni rajoilla etäopetuksen aikana 

 Etäopiskelu on ollut tavallista koulunkäyntiä raskaampaa 

 Etäopiskelu on vähentänyt päivittäistä vapaa-aikaani 
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10. Oletko kokenut onnistumisen tunteita kouluun liittyen etäope-

tuksessa ollessasi? 

 Enemmän kuin aiemmin 

 Saman verran kuin aiemmin 

 Vähemmän kuin aiemmin 

 En osaa sanoa 

  

11. Käytkö päivittäin ulkona etäopetuksessa ollessasi? 

 Kyllä 

 Ei 

 Vaihtelevasti 

 

12. Liikutko vähintään puoli tuntia päivässä sisällä/ulkona etäopetuk-

sessa ollessasi? 

 Päivittäin 

 Muutaman kerran viikossa 

 Kerran viikossa 

 En ollenkaan 

 

13.  Syötkö tavallisesti aamupalan etäopetuksessa ollessasi? 

 Kyllä 

 Ei 

 Vaihtelevasti 

 

14.  Etäopetuspäivinä, syötkö koulupäiväsi aikana lämpimän aterian? 

 Kyllä 

 Ei 

 Vaihtelevasti 

 

15.  Mihin aikaan menet tavallisesti nukkumaan etäopetuksessa olles-

sasi? 

(Numerovalikko 20.00-8.00) 
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16. Oletko valvonut netin/somen ääressä liian myöhään etäopetuksessa 

ollessasi? 

 Kyllä 

 Ei  

 Vaihtelevasti 

 

17.  Oletko valvonut pelien/videoiden/suoratoistopalveluiden (esim. 

Netflix) ääressä liian myöhään etäopetuksessa ollessasi? 

 Kyllä 

 Ei 

 Vaihtelevasti 

 

18.  Mihin aikaan tavallisesti heräät etäopetuksessa ollessasi? 

(Numerovalikko 05.00-17.00) 

 

19.  Keneltä/keiltä koet saaneesi apua etäopiskeluun? (voit valita useam-

man vaihtoehdon) 

 Opettajat 

 Kuraattori 

 Koulupsykologi 

 Koulun muu henkilökunta 

 Omat vanhemmat/perheenjäsenet 

 Kaverit 

 

20. Haluatko kertoa tästä enemmän? 

(Avoin kysymys) 

 

21.  Miten olet kokenut seuraavat asiat etäopetuksessa ollessasi? 

(samaa mieltä – jokseenkin samaa mieltä - osittain samaa mieltä – osittain eri 

mieltä - jokseenkin eri mieltä – eri mieltä) 

 Olen kaivannut normaalia koulunkäyntiä etäopetuksessa ollessani  
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 Opiskelen mieluummin lähiopetuksessa kuin etäopetuksessa 

 Oma etäopiskeluni sujuu mielestäni hyvin 

 Olen onnistunut rytmittämään omaa työskentelyäni järkevästi 

 Hyvän päivärytmin ylläpito on ollut helppoa etäopiskelun aikana  

 Etäopetuspäivinä on ollut riittävästi taukoja opiskelun välissä 

 Opettajan apua on ollut helppo saada 

 Koen, että minut on huomioitu etäopetuksessa 

 Opettajat ja muu koulun henkilökunta ovat olleet kiinnostuneita hyvin-

voinnistani etäopetuksen aikana 

 Vuorovaikutus opettajien kanssa on toiminut hyvin 

 Vuorovaikutus muiden oppilaiden kanssa on toiminut hyvin 

 

22. Kuinka usein saat palautetta omasta työskentelystäsi ja oppimi-

sestasi etäopetuksessa? 

 Useammin kuin aiemmin 

 Saman verran kuin aiemmin 

 Harvemmin kuin aiemmin 

 En osaa sanoa 

 

23. Onko sinun ollut mahdollista antaa palautetta opettajille etä-

opetuksessa ollessasi? 

 Kyllä 

 Ei 

 

24. Koetko että palautteesi on kuultu jos sellaista olet antanut? 

 Kyllä 

 Ei 

 

25. Haluatko kertoa lisää palautteen saannista tai sen antamisesta? 

(Avoin kysymys) 
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Liite 2: Eläytymismenetelmän ohjeistus 

 

Tämä tehtävä on suunnattu Jyväskylän Lyseon lukion 2. 3. ja 4. vuositason opiskeli-

joille, ja se käsittelee lukion opiskelijoiden hyvinvointia etäopetuksessa. Tehtävä on 

osa Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijan opinnäytetyötä, joka toteutetaan 

yhteistyössä Jyväskylän Lyseon lukion kanssa.  

Tehtävän vastauksia hyödynnetään Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijan 

opinnäytetyössä. Vastauksia pääsee kokonaisuudessaan tarkastelemaan vain opinnäy-

tetyötään tekevä opiskelija. Opinnäytetyössä ei mainita vastauksien kirjoittajien hen-

kilötietoja, vaan niistä puhutaan esimerkiksi muodossa 2. vuoden opiskelija. 

Voit palauttaa vastauksesi sähköisenä sähköpostilla osoitteeseen sohvi.sorsa@hu-

mak.fi 

Palautathan vastauksesi 14.10 mennessä. 

 

Tehtävä: 

Koronaviruspandemia on pakottanut lukiot siirtämään oppilaansa joko kokonaan 

tai osittain etäopetukseen. Tämä tarkoittaa sitä, että oppilaat opiskelevat kotoaan 

käsin hyödyntäen erilaisia verkkopohjaisia palvelimia. Muita oppilaita tai opettajia 

ei pääse tapaamaan ollenkaan kasvotusten, vaan kaikki kontakti on verkon välityk-

sellä tapahtuvaa. 

 

Miten etäopiskelu sujui? Millaisia tunteita ja kokemuksia etäopiskelu lu-

kiolaisessa synnytti? 

 

Kirjoita vapaamuotoinen teksti, joka voi olla muodoltaan tarina, runo tai vaikka ihan 

vain ajatuksen virtaa. Tekstin ei tarvitse olla pitkä, mutta enimmäismitta on 3 sivua. 

Teksti voi olla joko omastasi tai toisen henkilön näkökulmasta. 

Halutessasi voit liittää tekstiisi mukaan kuvan/kuvia, jotka kuvastavat tekstiäsi. Kuva 

voi olla joko valokuva tai muu oma tuotoksesi kuten piirustus tai maalaus. 
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mailto:sohvi.sorsa@humak.fi

