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1.  

 

Reaaliaikainen 

alakoulujen etäopetus 

 

Iitin kunnan kokemuksia 

  



Etäopetus 

kieltenopetuksessa 
 
 

Mitä se on? 
 

Miten? 
 

Milloin? 
 

Malleja? 
 
 



Etäopetuksen tekniikat  
 

• Historiaa: kirjekurssit, radio, TV… 
 

• Nykyisin:  
– Videoneuvottelu  
– Verkkokokous  
– Verkkokurssit / oppimisalustat  
– Oppituntien tallentaminen  
– Sosiaalinen media 
– … 
 

→ Tekniikoiden yhdistelmät  
       



Etäopetuksen mallit (1) 
 

• Videovälitteinen opetus 
    yhdelle lapselle / ryhmälle 
• Verkkokokousjärjestelmät 
• Etäopetusta Wikien/Blogien avulla  
• Verkkoprojekti 
• Verkkokurssi        



Etäopetuksen mallit (2) 
 

• Monimuotoinen etäopetus 
• Lähiopetuksen tukena 
• Etäopetusta ulkosuomalaisille 
• Etäopetusta Suomesta ulkomaille 
• Etävierailijat opetuksen rikastajina  
• Kansainvälisyys etäopetuksen avulla  
• Oppituntien taltiointi etäkäyttöön  
 
       



Reaaliaikainen 
 A2-saksan etäopetus 

Iitin kunnassa syksystä 2010 lähtien 
 
 



Mitä etäopetus vaatiin (perus)koululta? 
 

 Etäavustajalla suuri rooli  
      – perusasteella pakollinen 
      – auttaa koneiden kanssa 
      – auttaa oppilaita  
      – yhteistyö etäopettajan kanssa (mm. kokeiden järjestely) 
 Opetustila oppilaille  
      – atk-luokka tai muu rauhallinen tila  
 Opetustila etäopettajalle 
 Opettajien ja rehtoreiden yhteistyö etäopettajan kanssa 
      – huomioidaan koulujen eriaikaisten tapahtumien 
      vaikutus etätuntiin 
 Toimiva tiedonkulku kaikkien osapuolten välillä 
 



IITTI (Kausala) 

n. 687 km² 
n. 7 000 asukasta 

 



YLE UUTISET Kaakkois-Suomi 31.10.2016 
https://www.youtube.com/watch?v=PMK4RAS8Ahk 
 

https://www.youtube.com/watch?v=PMK4RAS8Ahk
https://www.youtube.com/watch?v=PMK4RAS8Ahk


Lokakuu 2010 
 

- Päätettiin etäopetusalustasta 
                                         (WebLi) 

 
 
 

 
 

- Opettaja perusti etäopetussivuston peda.nettiin, 
josta linkki suljettuun WebLi-ympäristöön 
 

- Kunnan ATK-tuki asensi kuulokemikrofonit, 
webbikamerat kyläkouluille 
 

- Opettaja kiersi kyläkoulut ja koulutti etäohjaajat 
 

- Lähiopetus / ryhmäyttäminen aloitettiin 
 



Iitinseutu 14.10.2010 



Vuolenkosken koulu 
- 40 km Kausalaan 

Haapa-Kimolan koulu 
- 13 km Kausalaan 

Kymentaan koulu 
- 15 km Kausalaan 

Kausalan koulu 
- lähiopetusryhmiä 

Tillolan koulu 
 - 5 km Kausalaan 

IITIN LUKIO 
(etäopettaja) IITTI 

Tillolan ja Kymentaan koulujen  
toiminta loppui syksyllä  2015. 



Uuden etäryhmän ryhmäyttäminen (4. lk) 
 

• JATKUVA KÄYTÄNNE 
Syksyllä kolmen (nykyään kahden) viikon ajan 
lähitunteja, à 90 min / viikko. Kunta kuljettaa lapset 
kyläkouluilta lukiolle etäopetusluokkaan. 

Kuva lähitunnilta 



ENSIMMÄISINÄ VUOSINA 
• ETÄOPETUSTA  
     3 viikon ajan 2 x 45 min / viikko 

 

• LÄHIOPETUSTA 
     joka 4. viikko lukiolla à 90 min 
 
 
NYKYÄÄN 
• ETÄOPETUSTA  
     lähes koko ajan, jos oppilaita vain läheisellä  
     Kausalan koululla, pystyy opettaja siirtymään 
     välitunnin aikana. 



 
 

Etätunti    (45 min) 

- Tuntisuunnitelma aina peda.netissa (esim. 4b) 
- Opettaja saa sieltä oppilaille jaettavat linkit 
- Tunneilta poissaolleet näkevät, mitä on tehty 
- Oppilaat näkevät läksyt 
 

- Opettaja ja oppilaat kirjautuvat ajoissa alustalle 
 

- Tunti alkaa yhteyksien testaamisella:  
      (Wie geht’s? Wie ist das Wetter?) 
 

- Läksyjen kuulustus, kotiharjoitusten tarkistus,  
  uuden asian opetus, … 
 

- ”Loppuhuipennus”: video, laulu,… 

https://peda.net/iitti/lukio/oppiaineet/saksa/asetv/so-ein-zufall-1/l4ltp


Verkkotyöskentelyä enemmän kuin 
lähiopetuksessa? 

- Hot potatoes 
- Quizlet, QuizletLive 
- Peda.netin lomake ja aukkotehtävä 
- GoogleDrive 
- Kahoot, KahootJumble 
- Socrative 
- WhatsApp 
- LearningApps.org 
- .... 

 

+ LINKKITYKSIÄ NETISSÄ LÖYTYVIIN  
   HARJOITUKSIIN, VIDEOIHIN... 



WebLi, 2010 – huhtikuu 2013  



Kymentaan koulun etätuntia 



Erityisoppilas ja etäavustaja etätunnilla 



Adobe Connect, huhtikuu 2013 -  

           Tallenne: http://iitti.adobeconnect.com/p1s8c7pxix5/ 

 
 
 

http://iitti.adobeconnect.com/p1s8c7pxix5/
































Etäopetus suljetussa ympäristössä 
Adobe Connect 

 
Kaikille avoimet etäsaksan sivut 

Peda.net 
 

https://peda.net/iitti/lukio/oppiaineet/saksa/asetv 
 
 

 
 

https://peda.net/iitti/lukio/oppiaineet/saksa/asetv
https://peda.net/iitti/lukio/oppiaineet/saksa/asetv


Etä-
opetuk-

sen 
pääsivu 

 
LINKKI 

http://peda.net/veraja/iitti/lukio/saksa/etaopetus
https://peda.net/iitti/lukio/oppiaineet/saksa/asetv


Oppikirjan kappalekohtaiset sivut LINKKI 

So ein Zufall 1    

https://peda.net/iitti/lukio/oppiaineet/saksa/asetv/so-ein-zufall-1


So ein Zufall 1, Lektion 8    LINKKI   

https://peda.net/iitti/lukio/oppiaineet/saksa/asetv/so-ein-zufall-1/8dvib
https://peda.net/iitti/lukio/oppiaineet/saksa/asetv/so-ein-zufall-1/8dvib


Yhteistyö lahtelaisen koulun kanssa 
- Iitin etäkutoset, jossa oppilaita kahdelta koululta 
- Oppilaat ovat esitelleet videoin koulujaan ja 

kirjoittaneet mm. harrastuksistaan Driveen  
   > siirretty peda.nettiin 

https://peda.net/ii
tti/lukio/oppiainee
t/saksa/asetv/2kpl
mkk 
 

https://peda.net/iitti/lukio/oppiaineet/saksa/asetv/2kplmkk
https://peda.net/iitti/lukio/oppiaineet/saksa/asetv/2kplmkk
https://peda.net/iitti/lukio/oppiaineet/saksa/asetv/2kplmkk
https://peda.net/iitti/lukio/oppiaineet/saksa/asetv/2kplmkk
https://peda.net/iitti/lukio/oppiaineet/saksa/asetv/2kplmkk










http://learningapps.org/ 

http://learningapps.org/




Jokaisen kappaleen jälkeen sähköinen sanakoe 



Lähituntien työasentoja… 



… toiminnallisuutta … 



… älytaululla … 



… älypuhelimet ja iPadit käytössä (BYOD)… 



… glögiä ja pelejä … 



… ongelmien ratkaisemista … 



… vierailija Deutsche Schulesta … 



Opettajan kokemia haasteita 

• Pienten lasten etäopettaminen vaatii paljon 
vaihtelevia toiminnallisia tehtäviä 

• Jokaisen etäoppilaan huomioonottaminen 

• Miten opettaja käyttäisi vähemmän suomea? 

• Suullisen kielitaidon harjoituttaminen 

• (Opettajan) lukujärjestysten laatiminen 

• Joillakin kouluilla hitaat yhteydet 

•  … 

 

 

 

 



Myönteistä mm. 

• Tasa-arvo toteutuu 
• Säännölliset lähitapaamiset 
• Etäryhmän verkkosivut; läksyt/tunnin kulku verkossa 
• Oppilaat haluavat sairainakin/lomallakin osallistua 

oppitunneille 
• Etäavustajat oma-aloitteisia, taitavia 
• Yhteistyö/tiedon kulku etäopettajan ja koulujen 

välillä toimii 
• Eriyttäminen helppoa 
• Myönteinen ilmapiiri 
• Erityisoppilas pärjää erinomaisesti 
• … 









Deutschlernen macht 
Spaβ ! 



”Oppimisympäristönä on 

ollut Peda.net sekä 

Adobe Connect - 

verkkokokousjärjestelmä, 

jossa opetukseen on 

osallistuttu webkameran 

ja kuulokemikrofonin 

avulla. Näiden vuosien 

aikana oppilas on 

oppiaineen sisällön lisäksi 

oppinut toimimaan verk-

kokokousympäristössä ja 

käyttänyt tieto- ja 

viestintätekniikkaa 
monipuolisesti.” 



https://peda.net/iitti/lukio/oppiaineet/saksa/asetv/ee 
 

Erasmus+ -vierailllemme pidetty etätunti (saksan opetusta englanniksi) 

https://peda.net/iitti/lukio/oppiaineet/saksa/asetv/ee
https://peda.net/iitti/lukio/oppiaineet/saksa/asetv/ee
https://peda.net/iitti/lukio/oppiaineet/saksa/asetv/ee


 

2.  

 

Mobiililaitteiden käyttö 

 

  



Mitä sähköisiä 

palveluita käytät 

opetuksessasi? 

 
 

Ajatuksia viestiseinälle → 



Kirjoita jokainen vastauksesi 

erikseen viestiseinään: 
 

https://answergarden.ch/686098 

 

 

 

 

 

 

Lyhennetty osoite https://urly.fi/WCr 

 
(Osoitteiden lyhentämisessä urly.fi)     → 

https://answergarden.ch/686098
https://answergarden.ch/686098
https://urly.fi/WCr
https://urly.fi/WCr


http://answergarden.ch/ 
(App Store) 
 

- Viestiseinä 
 

- Ei vaadi kirjautumista 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Mitä useammin sana 
kirjoitetaan, sitä 
suurempi sana on 
viestiseinällä 
 

- Video-ohje: 
http://urly.fi/wCA 
 

                              → 
Klikkaa kuvaa 

http://answergarden.ch/
http://answergarden.ch/
http://answergarden.ch/
http://urly.fi/wCA
http://urly.fi/wCA
http://answergarden.ch/view/158128


- Luo uusi vastausseinä 
       kohdassa CREATE 

 

- Kirjoita kysymys tai 
teema TOPIC-kohtaan 
 
 
 

Seinävaihtoehdot: 
– Brainstorm Mode: rajoittamaton määrä vastauksia 
– Classroom Mode (oletus): kunkin vastauksen pystyy antamaan vain kerran. 
– Moderator Mode: vastaukset menevät AntiGardeniin ja Admin-panelista 
   opettaja voi hyväksyä asialliset vastaukset seinälle.  
            → 
 



REMINDER EMAIL: 
Antamalla s-postisi, 
saat muistutuksen 
seinäsi osoitteesta ja 
mahdollisesta 
salasanastasi. 
 
SPAM FILTER: Filtteri, 
joka pyrkii estämään 
ei-toivotut sanat. 
 
BROADCAST:  
Aika, jonka ajan 
vastausseinäsi on 
nähtävissä. 
 
Ja lopuksi CREATE! 
 
 
 
                               → 

ANSWER LENGHT: Valitaan pisin sallittu vastaus (20-40). 
 

ADMIN PASSWORD: Kirjoita salasana, jos haluat palata 
muokkaamaan. 

Seuraavat valinnat ovat oletuksena, 
eikä sinun tarvitse lisätä mitään. 



- AnswerGarden-seinä voidaan upottaa verkkoon tai 
jakaa esim. twitterissä 

 
 
- Seinästä voi tehdä QR-koodin 

 
- Seinän voi viedä esim. www.wordle.net  
      –ohjelmaan 

 

http://www.wordle.net/


https://todaysmeet.com/ 
 

- Viestiseinä 
 

- Ei vaadi 
kirjautumista 
 

- Voidaan 
määritellä, kuinka 
kauan seinä on 
olemassa 
 

- Video-ohje: 
http://urly.fi/ovG 
 

https://todaysmeet.com/
https://todaysmeet.com/
http://urly.fi/ovG
http://urly.fi/ovG


http://padlet.com/ 
 

- Viestiseinä 
- Ei pakko kirjautua 
- Opettajan kannattaa 

kirjautua, jotta seinät 
säilyvät 

- Seinälle voi lisätä 
tekstiä, kuvia, videoita, 
linkkejä ym. 
 
 
 
 
 

Video-ohjeita: 
http://urly.fi/wGT 
http://urly.fi/opx 

http://padlet.com/
http://padlet.com/
http://urly.fi/wGT
http://urly.fi/wGT
http://urly.fi/opx
http://urly.fi/opx
http://urly.fi/opx


http://padlet.com/ 

Klikkaa kuvaa 

http://padlet.com/
http://padlet.com/
http://padlet.com/
http://urly.fi/opB


WhatsApp 
 

- Chattailuun 
 

- Ääntämisläksyn 

tekeminen ja palautus 
 

- Lyhyen videon 

tekeminen ja palautus 

- Ääntämiskoe 

 

 

 



WhatsApp-ääntämiskoe 
Esim. 

- Tehdään kotona 
- Oppilas lukee lauseet ja 

lähettää ne opettajalle 
- 20 sanaa alleviivattu  
- Jokaisesta oikein äännetystä 

alleviivatusta sanasta oppilas 
saa pisteen 
 

- Opettaja voi merkitä 
samanlaiseen monisteeseen 
kohdat, jotka oppilas on 
ääntänyt väärin ja ottaa 
monisteesta kuvan, ja 
lähettää kuva WhatsAppina 
oppilaalle. Jos oppilas 
onnistuu korjaamaan 
virheensä, nousevat pisteet. 



Kännyköilläkin näppärästi videoita 
 

Käsi- ja sorminuket vievät huomion pois itsestä 

ja video on helppo upottaa oppimisalustaan tai YouTubeen. 

- Älypuhelimiin 
saatavilla monia 
erilaisia videonkäsit-
telyohjelmia 



Pelinopat 
 

- Yksi noppa / kaksi noppaa 
 

- Hakusana: dice 

 

 

Voidaan harjoitellaan esim. 

numeroita vieraalla kielellä 

           5 + 6 = 11 

           5 x 6 = 30 

 
Pelinopat tietokoneella 
http://urly.fi/olL 

 

http://urly.fi/olL
http://urly.fi/olL
http://urly.fi/olL


Pullon-

pyöritys 
 

 

- Hakusana: bottle 

 

 



Äänitiedostojen 

tekeminen 
 

 

- Voice Recorder Pro+  
   (Windows Phone) 
 

- QuickVoice (App Store) 
 

- Smart Voice Recorder 
  (Android: Google play)  
 

 



 

 

 

 

- Äänitetiedostojen 
tekeminen 
 

- Helppo jakaa tai lähettää 
opettajalle 
 

- Mahdollista jakaa myös 
QR-koodina 
 

- Video-ohje: 
     http://urly.fi/wCJ 

 
 

http://vocaroo.com/ 
(Google play) 

 

http://urly.fi/wCJ
http://vocaroo.com/


 

 
 

Tee QR-koodi  

Esim. http://www.qr-koodit.fi/generaattori 

http://www.qr-koodit.fi/generaattori
http://www.qr-koodit.fi/generaattori
http://www.qr-koodit.fi/generaattori
http://www.qr-koodit.fi/generaattori
http://www.qr-koodit.fi/generaattori


- QR Code Generator (Windows Phone) 
- QRReader (App Store) 
- Qr Droid Code Skanner (Android: Google Play) 

Lue QR-koodi 

Koodien takana 
faktaa Suomesta. 
Esim. Helsingin 
kohdalla "Helsinki 
ist die Hauptstadt 
von Finnland.” 
(Petra Larvus) 



QR-koodi -mobiilirata 
- Pidettiin Erasmus+ -projektimaillemme 16.4.2018 
- AIHE: Suomi-tietous 
- Kieli : Englanti 



QuizletLive Ensin opeteltiin 
Suomi-tietoutta 

QR 1-7 



QR 1 



QR 1 



QR 2 



QR 2 



QR 3 



QR 3 



QR 3 



QR 4 



QR 5 



QR 5 



QR 6 



QR 7 



QR Mihin ikkuna avautui? 



QR5 AnswerGardenin vastaukset 



Ranskan ja saksan yökoulussa QR-rata 
https://peda.net/iitti/lukio/kansainv%C3%A4lisyys/y%C3%B6koulut/2rjsy2 
 

https://peda.net/iitti/lukio/kansainv%C3%A4lisyys/y%C3%B6koulut/2rjsy2
https://peda.net/iitti/lukio/kansainv%C3%A4lisyys/y%C3%B6koulut/2rjsy2


http://quizlet.com  
 
 

Tarjan video-ohjeet: 
 

OSA 1: Miten teen harjoituksen 
https://youtu.be/TK6Ntpyq8Y4 
 

OSA 2: Quizletin kansiot, luokat ja 
tulostaminen  https://youtu.be/3PB_qELYTdQ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LISÄOHJE: http://urly.fi/ovH 

http://quizlet.com/
https://youtu.be/TK6Ntpyq8Y4
https://youtu.be/TK6Ntpyq8Y4
https://youtu.be/TK6Ntpyq8Y4
https://youtu.be/3PB_qELYTdQ
https://youtu.be/3PB_qELYTdQ
https://youtu.be/3PB_qELYTdQ
https://youtu.be/3PB_qELYTdQ
http://urly.fi/ovH
http://urly.fi/ovH
http://urly.fi/ovH


Esimerkki 
(Kleider): 
http://urly.fi/ovz 

Quizlet-tehtäviin voi lisätä myös kuvia  

http://urly.fi/ovz
http://urly.fi/ovz


QuizletLive 

- Sanaston opettelu 
ennen tekstiin 
menoa 

- Rakenteiden 
opettelu 

- Sisältökysymykset 

- Läksynkuulusteluun 

 

 



Kahoot-kysely 
- Kyselyn tekijä kirjautuu 
   getkahoot.com 
 
- Kyselyt voi julkaista yksityisinä 
  tai jakaa julkisesti 
- Paljon valmiita kyselyitä, joita  
  voi kopioida itselleen ja muokata 
- Voi olla useampi oikea vastaus, 
  mutta niistä voi valita vain yhden 
- Nopeudesta saa lisäpisteitä 

 
Esim. 
http://urly.fi/opI 
 
 

https://getkahoot.com/
http://urly.fi/opI
http://urly.fi/opI


KahootJumble - Rakenteet 
- Kappaleen suomennos 
- Kirjaimin kirjoitetut numerot järjestykseen 



Kahoot-ohjeita: 
 

1) Kuvalla ja tekstillä http://urly.fi/opG 
 

2) SlideShare-video (klikkaa kuvaa): 

http://www.slideshare.net/sussujunkkarinen/kahootohje
http://urly.fi/opG
http://urly.fi/opG


Quizizz-kysely 
 

- Kyselyn tekijä kirjautuu http://quizizz.com/ 

 
 

http://quizizz.com/
http://quizizz.com/


Quizizz-kysely 
 

- Oppijat kirjautuvat opettajan 

antamalla koodilla huoneeseen 

http://quizizz.com/join/ 

 

http://quizizz.com/join/
http://quizizz.com/join/


Jumble Questions 
Kukin vastaa omassa tahdissa,  
kysymykset kaikilla eri 
järjestyksessä. 
 

Show Leardershipboard  
Nähdään tulostaulu ja oma 
sijoitus. 
 

Show answers 
Oppija saa koonnin 
vastauksista. 
 

Question timer 
Vastausnopeus ei vaikuta 
pisteisiin. 
 

Show memes 
Hauskat kuvapalautteet. 

Quizizz 
Opettaja voi säätää... 



Quizizz-kysely 
  

Oppilaan näkymä 

kännykässä  Opettajan laatima tehtävä 

Tehtävä on täällä http://urly.fi/wHN 
 

http://urly.fi/wHN
http://urly.fi/wHN


Quizizz, oppijoiden etenemistä voi seurata 
reaaliajassa 



Quizizz, oppilaiden tulokset, näkymä 1 



Quizizz, oppilaiden tulokset, näkymä 2  



Quizizz-tehtävän 

voi antaa kotitehtäväksi. 



 
 

Quizizz-ohje: 
 

https://www.youtube.com/watch?v=UpxN_B-dWFU


- Kokeisiin, ideointeihin, äänestyksiin 
- Opettaja kirjautuu ja avaa tekemänsä kyselyn 
- Oppilas kirjautuu opettajan antamalla huoneen 

numerolla http://m.socrative.com 
 
 
 
 

 

http://www.socrative.com/ 

http://m.socrative.com/
http://m.socrative.com/
http://m.socrative.com/
http://www.socrative.com/


Socrative  Kännykkänäkymiä 



 
 

Socrative - Opettajan näkymä selaimessa 

   - Oppilaat etenevät omaan tahtiaan 
   - Opettaja seuraa edistymistä 



Socrative   
 

Oppijoiden suoritukset mahdollista saada exceliin tai... 



 
 

Socrative 
... tai opettaja voi 
tulostaa jokaisen 
oppijan suorituksen. 



Socrative  
- Space Race: mahdollisuus kilpailla yksilöinä tai ryhmissä. 
- Opettajan näkymä selaimessa 



http://www.socrative.com/ 
 
Video-ohje: 

http://www.socrative.com/snowy.php
http://www.socrative.com/
http://www.socrative.com/


www.thinglink.com (App Store, Google play) 
 
 

- Valokuvista interaktiivisia (lisätty todellisuus) 
- Kuvaan/videoon upotetaan tekstiä, linkkejä 
   ”elävien pisteiden” avulla 
- Video-ohje: 
   https://urly.fi/WCK 

 

Esimerkki: http://urly.fi/otl 
 

http://www.thinglink.com/
https://urly.fi/WCK
https://urly.fi/WCK
https://www.thinglink.com/scene/622322611031900160
http://urly.fi/otl
http://urly.fi/otl


 

3.  

 

 

TVT-vinkkejä 

 

  



http://learningapps.org/ 
 

- Voit laatia kuudella eri kielellä erilaisia harjoituksia 

http://learningapps.org/
http://learningapps.org/


http://www.classtools.net/ 

http://www.classtools.net/
http://www.classtools.net/


https://en.islcollective.com/ 
 

Kirjautuneena voit ladata ja 
jakaa materiaalia (monisteita) 

https://en.islcollective.com/
https://en.islcollective.com/


Opetusalan fb-ryhmiä koottuna: 

http://opeverkostot.wikispaces.com/Facebook 

http://opeverkostot.wikispaces.com/Facebook


Kiitos ! 


