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Pandemianaikaiset opetusjärjestelyt ovat synny äneet runsaasti keskustelua pandemianjälkeisistä
opetus- ja opiskelumuodoista. Tässä julkaisussa esi elemme Jyväskylän yliopistolla kehite yä
tutkimuspohjaista mallia monimuotoiselle oppimiselle, opetukselle ja ohjaukselle. Sitä voi hyödyntää
suunniteltaessa ope ajien ja opiskelijoiden yksilölliset tilanteet huomioivia joustavia ratkaisuja.

Taustaa

Pandemian aikaiset rajoitukset fyysisten tilojen henkilömäärissä ovat synny äneet runsaasti
keskustelua pandemianjälkeisistä etä- ja hybridityöskentelyn käytänteistä. Myös oppimisen,
opetuksen ja ohjauksen muodot, ajat, välineet ja tilat ovat uudelleenmääri elyn kohteena.

Tässä julkaisussa esi elemme Jyväskylän yliopiston JYULearn-kehi ämistyössä luotua
tutkimuspohjaista mallia monimuotoiselle oppimiselle, opetukselle ja ohjaukselle. JYULearn-
konseptin ideana on edistää oppimisen monipaikkaisuu a sekä osallistaa yhteisö pedagogisesti ja
digitaalisesti tarkoituksenmukaisten opetuksen käytänteiden kehi ämiseen. Tutkijoista, ope ajista ja
muista asiantuntijoista koostuva viiden hengen työryhmä kokoontui säännöllisesti kehi ämään
mallia keväällä 2022. Työskentelyssä analysoitiin tutkimuskirjallisuu a, virallisia asiakirjoja sekä
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opetus- ja opiskelumuotojen malleja. Mallia kehite iin myös digipalvelujen edustajilta ja JYULearn-
toimintaan osallistuneilta ope ajilta saadun palau een pohjalta.

Mallin tarkoitus on tukea pedagogisesti perusteltua ja teknologisesti tarkoituksenmukaista työtapoja,
välineitä, paikkoja ja aikoja yhdistelevää oppimista, opetusta ja ohjausta yliopistolla. Sitä voi
hyödyntää suunniteltaessa ope ajien ja opiskelijoiden yksilölliset tilanteet huomioivia joustavia
ratkaisuja. Malli tarjoaa suuntaviivoja esimerkiksi opetussuunnitelmatyöhön.

Mitä monimuotoisella oppimisella, opetuksella ja
ohjauksella tarkoitetaan?

Opetus- ja kul uuriministeriö (2021) määri elee opetus- ja opiskelumuodon (mode of teaching and
learning) tavaksi, jolla opetus ja opiskelu järjestetään ja joka sisältää niiden toimintatavat, välineet,
ajankohdat ja paikat. Lähiopetusta, etäopetusta ja opiskelijoiden itsenäistä työskentelyä yhdistävästä
opetuksesta käytetään käsite ä monimuoto-opetus (blended teaching). Blended teaching käännetään
joissakin tapauksissa myös sulautuvaksi opetukseksi. (Opetus- ja kul uuriministeriö, 2021.)

Tutkimuskirjallisuudessa monimuotoisista tai sulautuvista (blended) vaihtelevasti lähitapaamisia sekä
teknologiaväli eistä etätyöskentelyä hyödyntävistä oppimisympäristöistä käytetään myös
synonyyminä käsite ä hybridi oppimisympäristö (Graham & Allen, 2005). Leinonen ja Mäkelä (2023)
hahmo avat hybridiä opetusta ja oppimista Millerin (1998) nelikentän keskellä (ks. kuvio 1). Tässä
mallissa hybridiopetuksessa ja oppimisessa yhdistellään tarpeen mukaan (a) samanaikaista ja
-paikkaista, (b) samanaikaista ja eripaikkaista, (c) eriaikaista ja samanpaikkaista sekä (d) eriaikaista ja
-paikkaista toimintaa.
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Kuvio 1. Hybridiopetuksen ja oppimisen ajat ja paikat (ks. Leinonen & Mäkelä, 2023)

Englannin kielessä tämänkaltaisesta hybridiopetuksesta käytetään myös ilmaisuja mode neutral
pedagogy (Smith, Reed & Jones, 2008), multi-access learning (Irvine, Code & Richards, 2013),
synchromodal classes (Bell, Sawaya & Cain, 2014), multi-options teaching (Elder, 2018) ja hybrid-flexible eli
HyFlex (Bea y, 2019, luku 1.1). Eri mallit vaihtelevat siinä, missä määrin ja mihin kriteereihin
perustuen (esim. etäisyys kampukselle, työelämän vaatimukset, perhe- tai terveyssyyt, mukavuus)
opiskelijoille annetaan vapau a valita työskentelymuotonsa.

Viimeaikaisissa hybridin opetuksen, oppimisen ja oppimisympäristöjen määritelmissä hybridi-
käsite ä käytetään myös muuntuvasta, sulavasta ja sulautuvasta (fluid) vuorovaikutuksesta.
Käsi eellä viitataan toimintaan esimerkiksi fyysisissä ja virtuaalisissa sekä formaaleissa ja
informaaleissa ympäristöissä, niin synkronisesti kuin asynkronisestikin (esim. Eyal & Gil, 2022;
Stommel, 2018).

Käsite samanaikainen hybridi tai sulautuva oppimisympäristö (ks. Bower, Dalgarno, Kennedy, Lee &
Kenney, 2015; Raes, Detienne, Windey & Depaepe, 2020) vii aa täsmällisemmin samanaikaisiin
tilanteisiin, joissa osa osallistujista jakaa saman fyysisen tilan, kun taas toiset osallistuvat
etäyhteyksien avulla muualta. Sessiot voidaan myös taltioida asynkronista opiskelua varten.
Arkikielessä hybridiopetuksella viitataan usein juuri samanaikaiseen vuorovaikutukseen
useammassa eri fyysisessä tilassa samalla tavoin kuin hybridikokouksissa. Suomen kielessä
puhutaan tässä yhteydessä monipaikkaisuudesta, jolla voidaan tosin viitata myös eriaikaiseen
työskentelyyn eri paikoissa.

Jyväskylän yliopiston JYUlearn-kehi ämistyössä monimuotoinen oppiminen, opetus ja ohjaus on
määritelty Opetus- ja kul uuriministeriön (2021) linjausten mukaisesti toiminnaksi, jossa yhdistetään
lähiopetusta, etäopetusta, samanaikaista (ns. hybridiä) etä- ja lähiopetusta ja opiskelijoiden itsenäistä
opiskelua. Tavoi eena on edistää ja tukea oppimista, opetusta ja ohjausta, joissa vuorovaikutus,
oppijoiden osallistaminen ja aktiivinen oppiminen on keskeistä. JYULearn-konseptissa
tutkimuspohjaisesti kehite y monimuotoisen oppimisen, opetuksen ja ohjauksen malli ja käsi eistö
on esite y kuviossa 2. Opetuksessa korostetaan erityisesti vuorovaikutuksellisuu a ja aktiivista
oppimista.

Monimuotoisessa oppimisessa, opetuksessa ja ohjauksessa yhdistellään joustavasti, pedagogisesti
perustellusti ja teknologisesti tarkoituksenmukaisesti eri ajankohtia, paikkoja, työtapoja ja välineitä.
Vaihtelua on myös ryhmäkoossa. Samalla opintojaksolla on mahdollista vuorotella eriaikaisesti eli
asynkronisesti lähi- ja etäopetusta. Voidaan myös tarjota samanaikaista eli synkronista lähi- ja
etäopetusta (hybridiopetus). Monimuotoinen opetus ja oppiminen sisältää myös itsenäistä opiskelua.
Tavoi eena on suunnitella ja toteu aa mahdollisimman monipuolisia ja toimivia ratkaisuja.
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Kuvio 2. Monimuotoisen oppimisen, opetuksen ja ohjauksen malli

Lähiopetuksella tarkoitetaan opetusta samanaikaisesti samassa paikassa, kuten luentoja,
pienryhmätyöskentelyä, seminaareja, johdatuksia, konferensseja, työpajoja ja
laboratoriotyöskentelyä. Ope ajalla on merki ävä rooli työskentelyn fasilitoinnissa. Teknologia on
käytössä vaihtelevasti tilanteen edelly ämällä tavalla.

Etäopetuksella tarkoitetaan samanaikaisesti etänä anne avaa opetusta, kuten webinaareja,
videokonferensseja tai työskentelyä virtuaaliympäristöissä ja -laboratorioissa. Ope ajalla on
merki ävä rooli työskentelyn fasilitoinnissa. Työskentely on täysin riippuvaista teknologioista.

Samanaikaisella lähi- ja etäopetuksella viitataan samanaikaisesti paikan päällä ja etänä anne avaan
”hybridiin” opetukseen. Ope ajalla on merki ävä rooli työskentelyn fasilitoinnissa. Työskentely on
täysin riippuvaista teknologioista. Se mahdollistaa ryhmien toimintaa monipaikkaisesti esimerkiksi
yli ämällä laitosten, tiedekuntien, organisaatioiden, paikkakuntien tai maiden väliset rajat.
Hybridiopetus tarjoaa myös mahdollisuuksia opetuksen eriy ämiseen.

Itsenäinen opiskelu tarkoi aa opiskelua joko samanaikaisesti tai eriaikaisesti, yksin tai yhdessä,
kampuksella tai etänä. Opiskelijoilla on merki ävä rooli oman oppimisensa organisoinnissa.
Hyödynnetään digitaalisia ja analogisia oppimisen resursseja, tallenteita, virtuaaliympäristöjä ja
opiskelijoiden omaa sisällöntuotantoa. On myös mahdollista suori aa täysin itseopiskeltavia
verkkokursseja. Teknologia on käytössä vaihtelevasti tilanteen edelly ämällä tavalla. Itsenäinen
opiskelu on kiinteä osa opintojakson tai muun kokonaisuuden pedagogista ja sisällöllistä
suunnitelmaa.

Esimerkiksi opetustilanteista tehdyt nauhoi eet voivat mahdollistaa opetuksen seuraamisen
eriaikaisesti. Niiden avulla voidaan myös palata omatahtisesti tunnilla vaikeaksi koe uihin
sisältöihin. Tallenteiden avulla opiskelijat, jotka ovat estyneet osallistumasta samanaikaiseen
opetukseen, voivat myös tarkistaa jälkikäteen annetut ohjeistukset ja tehtävänannot ilman, e ä
ope ajan tarvitsee niitä erikseen laatia. Tallenteita jae aessa on tärkeää, e ä osallistujat ovat joko
antaneet suostumuksensa siihen, e ä he näkyvät tai kuuluvat jaetuilla tallenteilla tai e ä keskustelun
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kaltaiset osuudet on jäte y pois julkaistavasta tallenteesta.

Hybridiopetuksen eri asteet

Kuvio 3 kehite iin kuvaamaan sitä, kuinka opetuksen tarjoaja voi määritellä hybridiopetuksen asteen
opiskelijan osallistumisen näkökulmasta. Vaihtelua on etenkin siinä, kuinka samanarvoisia
osallistumismahdollisuuksia paikan päällä ja etänä opetukseen osallistuville opiskelijoille tarjotaan.
Kun tämä tehdään opiskelijoille selväksi, he myös tietävät, mitä he voivat odo aa eri
osallistumismuodoilta. Tavoi eena on ollut myös helpo aa opetushenkilöstön kuormitusta
opetuksen toteu amisessa ja erityisesti siihen lii yvissä muu uvissa tilanteissa. Hybridiopetuksessa
on myös muita variaatioita, kuten se, e ä opetus järjestetään etänä, mu a opiskelijoille tarjotaan
mahdollisuu a työskennellä kampuksella.

(h ps://yliopistopedagogiikka.files.wordpress.com/2022/12/taalas_ym-kuva3.png)

Kuvio 3. Hybridiopetuksen eri asteet opiskelijan osallistumisen näkökulmasta

Opetuksen seuraaminen

Painotus on lähiopetuksessa, mu a opetusta on mahdollista seurata myös etäyhteydellä. Tämä
opetuksen ja oppimisen muoto on helpohko vaihtoehto esimerkiksi tilanteisiin, joissa yksi äiset
opiskelijat ovat pätevistä syistä estyneet osallistumasta lähiopetukseen. Ope ajan päähuomio on
kuitenkin lähiopiskelijoissa. Mahdollisuu a opetuksen seuraamiseen voidaan tarjota
kustannustehokkaana vaihtoehtona korvaavien tehtävien sijaan niissä tapauksissa, joissa sen
katsotaan rii ävän oppimistavoi eiden saavu amiseen.

OsiĴainen osallistuminen
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Etäopiskelijat huomioidaan omana ryhmänään ja heille annetaan tilaisuuksia osallistua
lähiopetukseen etäyhteydellä. Etäopiskelijat voivat esimerkiksi muodostaa ryhmätyöskentelyssä
oman ryhmänsä. Etäopiskelijoille tarjotaan myös mahdollisuuksia puheenvuoroihin.

Samanarvoinen osallistuminen

Opetus on suunniteltu lähtökohtaisesti niin, e ä lähi- ja etäopiskelijat ovat samanveroisia
opetustilanteessa. Tätä edistää esimerkiksi se, e ä kaikki opiskelijat ovat kirjautuneet
videokonferenssiohjelmaan ja voivat nähdä ja kuulla toisensa yksilöinä. Lähi- ja etäopiskelijat voivat
työskennellä yhteisissä pienryhmissä. Kaikilla on täydet mahdollisuudet opetuksenaikaiseen
vuorovaikutukseen.

Lopuksi

Tässä artikkelissa esitelty JYULearn-kehi ämistyössä luotu tutkimuspohjainen monimuotoisen
oppimisen, opetuksen ja ohjauksen malli tarjoaa suuntaviivoja esimerkiksi Jyväskylän yliopiston
hybridikampuksen kehi ämistyöhön. Se tarjoaa myös työkaluja joustavien opiskelumuotojen
kehi ämiseen vuosien 2024‒2027 opetussuunnitelmassa. Tavoi eena on suunnitella ja toteu aa
mahdollisimman joustavia, monipuolisia ja toimivia ratkaisuja lisäämä ä tarpee omasti
opetushenkilöstön kuormitusta muu uvissa tilanteissa. Toivomme, e ä mallia hyödynnetään
suunniteltaessa sellaista oppimista, opetusta ja ohjausta, jossa vuorovaikutus, oppijoiden
osallistaminen ja aktiivinen oppiminen on keskeistä. Toisaalta pidämme tärkeänä, e ä opiskelijoille
tehdään selväksi, millaisia osallistumismahdollisuuksia heille tarjotaan esimerkiksi hybridiopetuksen
eri asteilla.

Toivomme tämän tekstin selkey ävän ajatuksia ja herä ävän keskustelua siitä, miten erilaiset
opetuksen muodot tulisi o aa huomioon opetussuunnitelmia tehtäessä ja miten opetusmuotojen
yhdistelmiä voidaan hyödyntää yksi äisillä opintojaksoilla. Näiden valintojen tulisi kytkeytyä aina
osaamistavoi eisiin. Käytännöllinen kysymys on myös, miten mallin avulla voidaan vähentää
ope ajan työkuormaa poikkeustilanteissa ja toisaalta tukea opintojen joustavia suoritustapoja.
Mallien ja hyvien käytänteiden jakaminen yli yliopistojen rajojen on tarpeellista, ja jatkossa
toivommekin lukevamme niin laajoja tutkimusrapor eja kuin case-esimerkkejäkin monimuotoisesta
oppimisesta.

Kiitokset

Kiitos kaikille mallin kehi ämiseen ja kommentointiin osallistuneille asiantuntijoille.
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