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Vertaistuki tärkeää etäopiskelussa 
 

Erilaisten oppijoiden liitto toteutti täysi-ikäisille opiskelijoille suunnatun kyselyn 
etäopiskelusta koronaviruksen aiheuttamassa poikkeustilanteessa huhti-toukokuussa. 
Etäopiskelua koskevalla kyselyllä haluttiin kartoittaa opiskelijoiden, erityisesti 
oppimisvaikeuksia omaavien opiskelijoiden, kokemaa tuen tarvetta sekä etäopiskelun 
tuottamia haasteita ja etuja.  

”Erityisesti nousi esiin vertaistuen ja ryhmässä opiskelemisen tarve. Opettajaa oli usein ollut 
vaikea tavoittaa etäopiskelussa”, sanoo Erilaisten oppijoiden liiton toiminnanjohtaja Sarianna 
Reinikainen. Kyselyyn vastasi 108 henkilöä. 

 

Kokemukset etäopiskelusta hyvin yksilöllisiä 

Kyselyssä etäopiskelua koskevat kokemukset vaihtelivat paljon. Joukossa oli opiskelijoita, jotka eivät kokeneet 
tarvitsevansa lainkaan tukea, joiden mielestä ”etäopiskelu on parasta”, toiset taas tarvitsivat paljonkin tukea.  

”Etäopiskelukokemukset ovat hyvin yksilöllisiä, mikä ei sinänsä ole yllättävää. Opimmehan me kaikki yksilöllisesti ja 
eri tavoin normaaliolosuhteissakin”, sanoo Erilaisten oppijoiden liiton toiminnanjohtaja Sarianna Reinikainen. 

Lisää selkeitä ohjeita  

Etäopiskeluun kaivattiin selkeitä ohjeita ja tukea. Ohjeet koettiin usein puutteellisina ja epäselvinä, myös aikataulut olivat 
osan kyselyyn vastanneista mielestä sekavia. 

”Etäopiskelussa ohjeiden merkitys korostuu selvästi. Tehtäviä on vaikea päästä aloittamaan, jos ei ymmärrä 
tehtävänantoa. Jatkossa olisi hyvä pohtia, millaisessa muodossa ohjeet annetaan, esimerkiksi selkokielisyydestä voisi olla 
apua”, sanoo Reinikainen. 

Vertaistuki etäopiskelun apuna 

Opiskelukavereiden seuraa kaivattiin ylipäätänsä, mutta heidän roolinsa tuotiin kyselyn vastauksissa esiin myös 
oppimisen kannalta. Oppiminen nähtiin rikkaampana, kun aiheista pääsee keskustelemaan muiden kanssa. Vertaisten 
kuvattiin auttavan opiskelun sujumista, koska heiltä saa matalammalla kynnyksellä kysyttyä apua sitä tarvitessaan. Tätä 
varten oli perustettu myös ryhmäkeskusteluja erilaisten sovellusten välityksellä.  

”Varsinkin nyt poikkeusaikana moni kertoi olevan vaikeaa tavoittaa opettajaa. Voisikin siis ajatella, että osittain tästäkin 
syystä vertaistuki on etäopiskelussa erittäin tärkeää”, Reinikainen toteaa.  

Äkkilähtö etäopiskeluun näkyi ”hätäratkaisuina”		

Kyselyssä opiskelijat toivat esiin, miten etäopiskelun toteutusta ei oltu kaikilta osin kunnolla ehditty miettiä 
koronaviruksen aiheuttaman äkillisen poikkeustilanteen vuoksi ja valmistelun vähyydestä johtuen oli 
jouduttu turvautumaan ”hätäratkaisuihin”.  



 

 

”Nyt, kun opiskelijoilla on kokemusta kokoaikaisesta etäopiskelusta, heidän kokemuksensa tulisi ottaa huomioon 
etäopiskelun jatkokehityksessä. Tekniikan välityksellä voidaan mahdollistaa esimerkiksi opiskelijoiden tärkeäksi 
kokemaa vertaistukea sekä monipuolisia opetuskäytäntöjä. Kurssien järjestäjien tulisikin ottaa huomioon opetusta 
suunnitellessaan uudenlaiset tuentarpeet”, sanoo Erilaisten oppijoiden liiton toiminnanjohtaja Sarianna Reinikainen. 

Erilaisten oppijoiden liitto ry toteutti täysi-ikäisille opiskelijoille suunnatun kyselyn etäopiskelusta koronaviruksen 
aiheuttamassa poikkeustilanteessa huhti-toukokuussa 2020. OPISKELIJA-kyselyyn vastasi 108 henkilöä, joista selkeä 
enemmistö (71 %) opiskeli ammattikorkeakoulussa. Joukossa oli myös yliopistolaisia, lukiolaisia ja ammattikoululaisia 
sekä muualla opiskelevia. Vastaajista noin puolilla joko oli oppimisvaikeus tai ei ollut varmaa tietoa mahdollisesta 
oppimisvaikeudesta. 

Lisätietoja:  
Erilaisten oppijoiden liitto ry 
Sarianna Reinikainen 
toiminnanjohtaja 
044 300 9693 
sarianna.reinikainen(at)eoliitto.fi  
Lisätietoa kyselystä: www.eoliitto.fi 

Oppimisvaikeudet ovat yleisiä 
Noin 10–20 % väestöstä on jonkinlaisia oppimisvaikeuksia. Näitä ovat muun muassa vaikeudet lukemisessa ja 
kirjoittamisessa, matematiikassa, muistiin painamisessa ja keskittymisessä. Oppimisvaikeudet ovat melko pysyviä 
synnynnäisiä ominaisuuksia, mutta hyvät kompensaatiokeinot, kuten itselle soveltuvat oppimistekniikat ja apuvälineet, 
auttavat selviytymään opinnoissa, työssä ja arjessa. 

Erilaisten oppijoiden liitto on valtakunnallinen järjestö, joka tarjoaa tietoa, tukea ja neuvontaa oppimisvaikeuksista sekä 
erilaisille oppijoille että ammattilaisille. Lisäksi järjestämme koulutuksia ja tapahtumia sekä teemme vaikuttamistyötä, 
jotta oppimisvaikeudet otettaisiin paremmin huomioon kaikissa elämänvaiheissa arjessa, koulussa, opinnoissa sekä 
työelämässä. Erilaisten oppijoiden liitolla on 14 jäsenyhdistystä. www.eoliitto.fi 

   

 


