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Päivän tavoitteet

 Mitä monimuoto-opetus tai hybridi opetus on?

 Miten toteuttaa hybridiopetusta, jos on pakko?

 Miten tehdä jatkossa pedagogisesti hyvän
kokonaisuuden kursseille? Erilaisia esimerkkejä ja 
vinkkejä

 Miten voin arvioida oppimista etänä?

 Keskustelu: Mitä ajatuksia ja ideoita herätti?

Kuva: https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Kallerna



Kysymykset ja
keskustelu
webinaarin
aikana

Esitysten aikana kysymyksiä voi laittaa Zoomin
chattiin

Voitte laittaa ajatuksia ja kysymyksiä
pienryhmäkeskustelussa Flingaan

Edu.flinga.fi/s/EEGKC47

Voi myös nostaa käden ja kysyä



Yliopiston 
linjaukset
opetukselle 
syksylle 2021

 Lähtökohtana on mahdollistaa lähiopetus turvallisesti.

 Opetus ja tentit suunnitellaan tavallista väljemmin, jotta tiloissa voidaan noudattaa
turvavälejä.

 Suunnittelussa käytetään kesällä 2020 laskettuja tilojen turvavälit (1–2 m) huomioivia
paikkamääriä

 Lähiopetusta ja -tenttejä voidaan järjestää enintään 50 opiskelijan ryhmissä ottaen 
huomioon tilojen paikkamäärät ja kulloinkin voimassa olevat turvamääräykset. 
Tiedekunnan tai muun opetusta antavan yksikön tilannekeskus voi painavista syistä 
nostaa opiskelijamäärää.

 Lähiopetuksessa priorisoidaan pienryhmäopetusta. Massaluennot järjestetään
lähtökohtaisesti etäopetuksena.

 Lähiopetuksessa priorisoidaan erityisesti 1. vuoden kandi- ja maisteriohjelmien sekä
2. vuoden kandiohjelmien opiskelijoita. Kansainvälisten opiskelijoiden tilanne
arvioidaan erikseen.

 Lähiopetusjaksoja porrastetaan koulutusohjelmissa mahdollisuuksien mukaan.

 Orientoivan jakson tilaisuuksien järjestämisessä noudatetaan kaikkia
syyslukukauden opetuksen järjestämisen periaatteita priorisoiden pienryhmien
lähitapaamisia ja järjestämällä suuret tilaisuudet etänä.

 Mikäli kaikkea suunniteltua lähiopetusta ei pystytä järjestämään turvallisesti, 
tilannekeskus tekee lähiopetuksen priorisoinnit.



Yliopiston
linjaukset
opetukselle
syksylle 2021

 Opetukseen osallistuminen kevät- ja 
syyslukukaudella 2021

 Pakollinen opetukseen osallistuminen ei koske 
lähiopetusta, ellei opintojen suoritustapa vaadi 
läsnäoloa (esimerkiksi laboratoriokurssit, 
potilaskohtaamiset, taitokurssit). Koulutusohjelmat 
päättävät näillä kursseilla mahdolliset korvaavat 
toimintatavat.

 Riskiryhmiin kuuluville opiskelijoille tulee
mahdollisuuksien mukaan tarjota
itseopiskeluvaihtoehtoja. Riskiryhmään kuulumisesta
riittää opiskelijan oma ilmoitus.

 Etäopetuksessa opetukseen osallistumista voidaan
vaatia opetussuunnitelman mukaan.



Määrittelyjä: Mikä hybridi?
 Monimuoto-opetus/sulautuva opetus = Blended learning 

= Yhdistellään etäopetusta ja lähiopetusta (esim. Välillä
verkko-opetus, välillä luokkaopetus)

 Hybridi = etä- ja lähiopetus samaan aikaan, osa
opiskelijoista luokassa, osa kotona samanaikaisesti

 Flipped = Käänteinen opetus = Materiaalit luetaan / 
katsotaan / kuunnellaan etukäteen ja tunnilla sovelletaan

 Covid 19 –aikana olemme "hybriditilanteessa", mutta
emme suosittele hybridiopetusta ensisijaisesti, jos on 
mahdollista järjestää opetus muulla tavoin, kuten
sulautuva opetus, etäopetus tai käänteinen 
opetus; suositaan näitä.



Jos joudut
opettamaan
"hybridikurssia"

 Hybridi-opetus tulisi suunnitella ja valmistella siten, että sekä lähi-
että etä-osallistujat huomioidaan tasa-arvoisesti

 Tilat soveltuvat yleensä huonosti tai ei ollenkaan
hybridiopetukseen, esim. mikitys, kamerat

 Lähiopetuksessa mieluummin pienryhmätapaamisia

 Onko mahdollisuutta porrastettuun osallistumiseen

eri kohorteilla/pienryhmillä?

 Vaatii resursseja ja huolellista suunnittelua - Logistiikka
helpompaa useammalla opettajalla

 Toinen henkilö seuraamaan etäosallistujien kysymyksiä ja 
organisoimaan pienryhmätyöskentelyä

 Lähiosallistujien tulisi käyttää mahdollisimman paljon samoja
verkkotyökaluja

 Toteutus riippuu opetuksen muodosta
 Jos lähiopetustilanteessa ei ole kuin luento, tarvitaanko lähopetusta

vai riittäisikö verkkoluento?

 Mikä on lähitapaamisten tarkoitus?



Porrastus:
Ilmoittautu-
minen 
luennolle
Moodlessa

 Esimerkki 1: Luennolle 50 opiskelijaa, 150 opiskelijaa Zoomin päässä

 Esimerkki 2: Luennot kaikki Zoomissa, ja luentoajat enemmänkin
"harkkareita" (vrt. laskarit), joissa sovelletaan luentomaterialeja
keskusteluun, ryhmätyöskentelyyn, ja case-studeihin esimerkiksi

 Moodleen voidaan rakentaa luentoilmoittautuminen:

 Malli: https://moodle.helsinki.fi/course/view.php?id=40814 (salasana: 
ilmoittautuminen)

http://Mallhttps:/moodle.helsinki.fi/course/view.php?id=40814


Jos joudut
opettamaan
"hybridikurssia"

Ajateltavaa:

 Miksi hybridimalli opetuksessa on opetuksessasi
tärkeää?

 Miten varmistaa tasa-arvoinen opetus kaikille?

 Miten järjestetään opiskelijoiden aktivointi
/ pienryhmäkeskustelut hybridissä?

 Miten tuetaan paikallaolijoiden ryhmäytymistä
(turvaväleistä huolimatta)? Millä muilla tavoin voidaan
ryhmäyttää?

 Miten osallistetaan etäosallistujat keskusteluun?
 Esim. Flinga keskustelun pohjana



Hybridiopetuksen sijaan 
monimuotoista opiskelijan 
oppimisen tukemista







Monimuoto-
opetus

Monimuoto-opetuksessa korostuu opetuksen 
konstruktiivinen linjakkuus - tärkeää kirkastaa 
osaamistavoitteet ja toteuttaa opetus niide 
mukaan

 Mitä voi opiskella itsenäisesti?

 Mihin tarvitaan opettajaa?

 Miten vuorovaikutus opettajan ja opiskelijoiden 
välillä hyödyttää oppimista?

 Miten opiskelija saa palautetta oppimisestaan 
kurssin aikana?

Anna aikaa sisäistää ja työstää
 Muista jaksotukset opetuksen aikana – muista 

myös tauot!

 Etäopetus voi kuormittaa opiskelijaa enemmän

 Monimuoto-opetus voi kuormittaa opettajaa myös 
enemmän



Esimerkki etä-
opetuksena
toteutetusta
yliopistopeda-
gogiikan
kurssista

Ennakkotehtävä



BIO-201 
Molekyylit ja 
solut

Flipped 
classroom 
toteutus

Reijo Käkelä
dia:Reijo Käkelä



Yhteisöllisyyden ja vuoro-vaikutuksen
tukeminen etäopetuksessa

Opiskelijoiden kokemukset tuovat esiin, 
että he kaipaavat vuorovaikutusta
opettajien ja muiden opiskelijoiden
kanssa

Tärkeä asia myös hyvinvoinnin
tukemisessa

Tärkeää pohtia, miten vuorovaikutusta ja 
yhteisöllisyyttä voisi tukea opetuksessa



Ryhmäytyminen ja 
vuorovaikutus

 Ryhmäytyminen ja vuorovaikutus
lähiopetustilanteessa voi olla haastavaa
(esim. Turvavälien huomioiminen)

 Miten opetuksesi tukee vuorovaikutusta
opiskelijoiden kesken?

 Ryhmäytymistä voi tukea muuallakin
kuin lähiopetuksessa

 Lähiopetus itsessään ei takaa
vuorovaikutusta!



"

Etämaasto-
opetuskokemuksia
opettajankoulutuslaitokselta

Arja Kaasinen ja 
Anttoni Kervinen, 

2020



Vinkkejä 
yhteisöllisyyden 
tukemiseen

 Tavoitteena yhteisöllisempi
korkeakoulu: 500 ideaa yhteisöllisyyden tukemiseen: https://w
ww.nyyti.fi/wp/wp-content/uploads/2020/12/Nyyti_500-idean-
sisalto-sinun-kayttoosi_wps.pdf

 Keskustelutehtäviä etäopetuksen tueksi – Nyyti
ry / Myötätuntoa korkeakouluihin hanke https://www.nyyti.fi/
hankkeet/myotatuntoa-korkeakouluihin-hanke/henkiloston-
osaamisen-kehittaminen/keskustelutehtavia-etaopetuksen-
tueksi/

 Kasviksessa lanseerattu Breikki-
toiminta? https://blogs.helsinki.fi/breikkitoiminta/

 Vapaaehtoiset vastaanotot/kahvihuoneet

 Kannustus ulkoilemaan kurssilaisten kanssa esim. Viikin
lähimaastoon? Vrt. "Kävelypalaverit"

https://www.nyyti.fi/wp/wp-content/uploads/2020/12/Nyyti_500-idean-sisalto-sinun-kayttoosi_wps.pdf
https://www.nyyti.fi/hankkeet/myotatuntoa-korkeakouluihin-hanke/henkiloston-osaamisen-kehittaminen/keskustelutehtavia-etaopetuksen-tueksi/
https://blogs.helsinki.fi/breikkitoiminta/


Digityökaluja



Vinkkejä
opiskelijoiden
aktivointiin
opetuksen
aikana

Voivatko opiskelijat hybridiopetuksen aikana
käyttää samaa työkalua lähiopetuksessa ja 
samanaikaisesti etänä, kuten Flingaa?



Wonder Mentimeter word cloud

Flinga wall



Aktivointi-
työkaluja
opetuksen
aikana

 Flinga: Kerätään reaaliaikaisesti tai asynkronisesti
ideoita. Viestiseinä tai valkotaulu (mindmap)

 Presemo: Pollit ja avoimet kysymykset, 
yleensä reaaliaikaisesti

 OneDrive: Yhteiset dokumentit ja editointi

 Wordwall https://wordwall.net/, 
Answergarden https://answergarden.ch/: Sanapilvi

 Mentimeter: aktivointiin kysymykset, tietovisa

 Kahoot!: pelillisyyttä, tietovisa

 Miro: Yhteistoiminnallisuus, valkotaulu

 Padlet: Yhteistoiminnallisuus

 https://spatial.chat/, https://www.wonder.me/: 
kahvitunti, gallery walk, learning café -oppiminen

https://wordwall.net/
https://answergarden.ch/
https://spatial.chat/
https://www.wonder.me/


Ajateltavaa

 Parasta käyttää yliopiston tukemia ohjelmia

 Onko ohjelmaan edulisenssiä ja riittääkö se?

 Tarvitaanko ohjelmaan kirjautuminen ja tilin luonti? --> Yleensä
opettaja tekee tilin, mutta opiskelija ei.

 Mieluiten ohjelmia, joissa ei opiskelijoiden ei tarvitse kirjautua

 Voi mahdollisesti pyytää opiskelijoita tekemään uuden esim. gmail-
tilin kirjautumista varten

 Yliopisto ei voi hankkia kaikkiin lisenssiä ja toiveet hajautuvat
välineiden välille

 Tiedekunnat saattavat hankkia itselleen pienemmän lisenssimäärän

 Asynkroninen vai synkroninen käyttö kurssilla?



Vinkkejä
ryhmätöihin

Yhteisöllisyyttä tukee tavoitteellinen
työskentely, jossa ryhmä työskentelee yhteistä
tavoitetta kohti

Tehtävänanto kannattaa olla selkeä: aika, roolit
(sihteeri esim.), mitä tarkoitus tehdä ja tuottaa

Tehtävän purku, miten pienryhmätyöskentelyn
tulokset kerrotaan, kuka kertoo



Pelisäännöt

On hyvä kirjata ja käydä läpi kurssin alussa

mm. Pidetäänkö kameraa päällä, minkälaista
työskentelyä ja osallistumista odotetaan, esim. 
chatti, kysymysten kysyminen, breakout-
huoneet ja niiden käyttötarkoitus, jne. 
Kannustetaan keskustelemaan.

Onko mahdollista yhdistää
osaamistavoitteisiin?

Netiketti, kts. Avoimen
netiketti https://wiki.helsinki.fi/display/moodle/
Netiketti

https://wiki.helsinki.fi/display/moodle/Netiketti


Pelisäännöt: Code of Conduct
(tekstin voi laittaa esim. Moodleen):

We hope that everyone feels welcomed and safe when participating in this course. In order to 
build a respecting and open environment for everyone, we ask that all participants would be 
willing to consider the following principles:

• Approach others openly and without prejudice. Treat others and yourself with kindness and 
acceptance.

• We all are different, and our diversity is immensely valuable for us and for the course 
development. We ask that you let everyone be themselves. Keep in mind that all of us have 
different experiences, strengths and boundaries – please respect them.

• We ask that you avoid making assumptions about others. It is important for everyone to be 
able to define and describe their personal experiences. Listen to others, and apologize, if 
you hurt someone. Be willing to forgive if someone hurts you by accident.

Everyone is welcome to participate in the course. Discrimination, harassment, bullying 
or ridicule are not tolerated. If you experience or witness inappropriate behavior, you are 
allowed to intervene. If you wish to do so, please let either course teachers 
or hairintayhdyshenkilo@hyy.fi / tyohyvinvointi@helsinki.fi know.

You can read more from Flamma: https://flamma.helsinki.fi/en/group/yliopisto/tasa-arvo-
yhdenvertaisuus-ja-esteettomyys
Principles are adapted from Ohjauskulma:
https://studies.helsinki.fi/ohjeet/artikkeli/ohjauskulman-turvallisemman-tilan-periaatteet

mailto:hairintayhdyshenkilo@hyy.fi
mailto:tyohyvinvointi@helsinki.fi
https://flamma.helsinki.fi/en/group/yliopisto/tasa-arvo-yhdenvertaisuus-ja-esteettomyys
https://studies.helsinki.fi/ohjeet/artikkeli/ohjauskulman-turvallisemman-tilan-periaatteet


Keskustelua 
ryhmissä 15-
20 min

Mitä ajatuksia alustus herätti?

Miten aioitte toteuttaa itse opetustanne
syksyllä/jatkossa?

Herääkö kysymyksiä tämän pohjalta?

edu.flinga.fi/s/EEGKC47

?

Image%20by%20%3ca%20href=%22https:/pixabay.com/users/brian_cragun-19680916/?utm_source=link-attribution&amp;utm_medium=referral&amp;utm_campaign=image&amp;utm_content=5962733%22%3eBrian%20Cragun%3c/a%3e%20from%20%3ca%20href=%22https://pixabay.com/?utm_source=link-attribution&amp;utm_medium=referral&amp;utm_campaign=image&amp;utm_content=5962733%22%3ePixabay%3c/a%3e


Kysymyksiä:

 Miksi hybridimalli opetuksessa on opetuksessasi
tärkeää?

 Miten varmistaa tasa-arvoinen opetus kaikille?

 Miten järjestetään opiskelijoiden aktivointi
/ pienryhmäkeskustelut hybridissä?

 Miten tuetaan paikallaolijoiden ryhmäytymistä
(turvaväleistä huolimatta)? Millä muilla tavoin voidaan
ryhmäyttää?

 Miten osallistetaan etäosallistujat keskusteluun?
 Esim. Flinga keskustelun pohjana

 Edu.flinga.fi/s/EEGKC47



Suositaan monimuoto-opetusta
hybridimallin sijaan

 Monimuoto-opetuksessa etäopetus
ja lähiopetus vaihtelevat tai ollaan
etänä

 Tärkeää miettiä opetuksen
linjakkuutta ja tavoitteita

 Tärkeää tukea opiskelijoiden
vuorovaikutusta opettajan ja toisten
opiskelijoiden kanssa – erilaisia
tapoja tähän on etänä ja 
lähiopetuksessa



Kiitos !
Opetusteknologia@helsinki.fi

Viikkipeda@helsinki.fi


