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•Tavoitteena on opiskelijoiden ja opettajien
kuormituksen vähentäminen, yhteisöllisyyden,
sosiaalisen vuorovaikutuksen ja hyvinvoinnin
edistäminen; opettajien pedagogisen osaamisen,
yhteisopettajuuden, tasavertaisen ja joustavan
opetuksen kehittäminen sekä opiskelijoiden digitaalisten
taitojen vahvistaminen. 

•Hankkeen tuottamat tulokset ovat välttämättömiä
opetushenkilökunnan osaamisen kehittämiseksi ja
tulevien terveysalan asiantuntijoiden riittävän osaamisen
varmistamiseksi.

• Hybridikoulutusmallia (TP1) voidaan soveltaa ja
edelleen kehittää erilaisissa lääketieteen ja jatkuvan
oppimisen koulutustoteutuksissa sekä lisäksi täydentää
erilaisen teknologiaratkaisujen kuten
virtuaalitodellisuussovellusten avulla. 

•Hankkeen tuloksena laaditaan myös opettajien koulutus
hybridiopetuksen toteutukseen (TP2). Tätä on pilotoitu
tänä syksynä ja siirretään keväällä koulutus DigiCampus-
alustalle ja julkaistaan kaikille avoimena
täydennyskoulutuksena



Tutkimustyö
•havaintotutkimus yhteisöllisestä oppimisesta hybridiopetuksessa,
arviointiprosessissa
•laadullinen tutkimus terveystieteiden opiskelijoiden kokemuksista
digitaalisesta oppimisesta, julkaistu
•laadullinen tutkimus terveystieteiden opiskelijoiden kokemuksista
hybridiopetuksesta ja soteku-opettajien kokemukset
hybridiopetuksesta, käsikirjoitus
•mittari hybridiopetusosaamisen itsearviointiin
•poikkileikkaustutkimus terveystieteiden opiskelijoiden
hybridiopetusosaamisesta
•kvasi-kokeellinen tutkimus täydennyskoulutuksen vaikutuksista
opettajien  hybridiopetusosaamiseen 

Lähtökohdat
Opettajien ja opiskelijoiden tarpeita on tunnistettu design thinking
-työpajoissa 2021 syksyllä. Kohderyhmänä olivat terveystieteiden
opettajat ja opiskelijat yliopistossa. 

Design thinking -menetelmä on käyttäjälähtöinen
ongelmanratkaisumenetelmä, jota voidaan hyödyntää toiminnan
(mm. tässä yhteydessä opetuksen/koulutuksen) suunnittelussa. 

Perehtyminen hybridiopetukseen liittyviin tutkimuksiin.



Hybridi-termiä käytetään kansallisesti hyvin vaihtelevasti ja sillä
on erilaisia merkityksiä myös kansainvälisessä tutkimuksessa:

• sisältyy “blended learning” opetusmenetelmään (Ashraf ym.
2021)
• hyflex-termiä alkoi käyttää Beatty (2006, 2019)
• ”synchronous blended learning” (Raes ym. 2020)  
• “synchronous hybrid learning” (Butz et al, 2016; Raes ym. 2019)
• ”blended synchronous learning” (Bower ym. 2015; Lakhal ym.
2021; Wang & Huang, 2018; Wang ym. 2017)  
•“HyFlex- hybrid flexible” (Lakhal & Khechine, 2016, Lavinge et al.,
2022)
•HOT, here or there (Zydney et al. 2018)
•”dual campus” (Divanoglou et al, 2018)

• “hybrid learning” (e.g. Linder, 2017, Singh et al. 2021) ja
"multimodal" viittaavat yleensä monimuoto-opetukseen



Oppijan aktiivinen rooli korostuu myös
hybridiopetuksessa/koulutuksessa. Motivoitunut
ja sitoutunut oppija on kiinnostunut oppimisesta,
on halukas osallistumaan aktiivisesti ja säätelee
(mm. arvioi ja suunnittelee) omaa oppimistaan.

OPPIJAN AKTIIVINEN
ROOLI
HYBRIDIOPETUKSESSA



Hybridipetuksen
edut ja haasteet



•tarjoaa vaihtoehtoisen ja joustavan tavan
opettaa ja oppia 

•verkkokurssina suoritettuihin opintoihin
verrattuna se tarjoaa paremman
mahdollisuuden vuorovaikutukseen ja
kysymyksien esittämiseen/niihin vastaamiseen

•tarjoaa käytännöllisiä, koulutuksellisia ja
taloudellisia etuja (Bower et al. 2015) 

•parantaa koulutuksen taloudellisuutta (Samson
2020)

EDUT

-mahdollistaa opetuksen poikkeuksellisissa
tilanteissa (Wang et al. 2017)

•tarjoaa joustavuutta oppijoille ja opettajille
(Singh et al 2021)

•parantaa opetuksen tehokkuutta ja opetuksen
laatua (Raes et al. 2020)

•edistää yhteisöllisyyttä (Szeto & Cheng 2016)



-kuinka huomioida eri tavalla
osallistuvat  (Raes et al. 2020)

-eri opiskelijaryhmien tasapuolinen
kohtelu/ huomioiminen (Hayes &
Tucker 2021)

-etänä osallistuvien opiskelijoiden
opiskeluun sitoutuminen voi
haastaa (Samson 2020)

-läsnäolo, yhteenkuuluvuus,
motivaatio voivat olla haasteena
(Raes et al. 2021) 

-etänä osallistuvat voivat suoriutua
heikommin kuin luokassa
olevat(Samson 2020)

-kädentaitojen harjoittelu voi
olla haastavaa (Divanoglou et al,
2018)

-opettajien ja opiskelijoiden
teknologinen osaaminen
(Lakhal et al. 2021)

-opettajien lisääntyvä
didaktinen osaaminen
erilaisissa oppimistiloissa,
luokassa, etänä ja chatissa
(Leijon & Lundgren 2019) 

-vuorovaikutus ja viestintä voi
olla haastavaa (Leijon &
Lundgren 2019)

-äänen kuuluvuudessa
haasteita (Wang & Huang 2018) 

HAASTEET



OPETTAJIEN JA
OPISKELIJOIDEN TARPEET

HYBRIDIOPETUKSESSA

Opettajien ja opiskelijoiden tarpeita on tunnistettu design thinking -työpajoissa 2021
syksyllä meidän hankkeessa (alk.8/2021- jatkuu 7/23). Kohderyhmänä olivat

terveystieteiden opettajat ja opiskelijat yliopistossa. 
 

Design thinking -menetelmä on käyttäjälähtöinen ongelmanratkaisumenetelmä, jota
voidaan hyödyntää toiminnan (mm. tässä yhteydessä opetuksen/koulutuksen) 

 suunnittelussa. 
 

Sen etuna on, että kohderyhmän tunteet, ajatukset ja kokemukset tulee kartoitettua ja
kehitetyt ideat ovat ratkaisuja niistä nousseen tarpeen ja ongelmanratkaisussa.
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Pedagogiset
lähtökohdat

Pedagogisen suunnitelman rakentaminen, opettajan rooli, opiskelijan rooli,
opiskelijan oppimisprosessin tukeminen hybridiopetuksessa

 
(tämä on yksi Moduuli/osa keväällä julkaistavaa verkkokoulutustamme)

 

 



Opettajien/ kouluttajien pedagoginen osaaminen on tärkeää
hybridiopetusta/koulutusta suunniteltaessa (Ashraf et al. 2021;
Wang & Huang 2018; Wang et al. 2017)

Olennaista on arvioida, milloin hybridimenetelmä tuo opetukseesi
lisäarvoa. Tässä sinua auttavat opintojakson tavoitteet. 

Pedagogisen suunnitelman
rakentaminen hybridiopetukseen

Opetuksen pedagogista suunnitelmaa tehdessäsi mieti siis opintojakson/
koulutuksen tavoitteita, opiskelijoiden ja itsesi resursseja ja tiloja, sekä sitä,
mihin haluat yhteisen arvokkaan läsnäoloajan käyttää.



Opetussisältö
1.Millainen on koko opintokokonaisuus
sisällöltään? 

2.Millaisia tietoja ja taitoja halutaan
opiskelijoiden oppivan? 

3. Onko tarve nähdä kasvotusten?
Miksi olisi?

 

Resurssit
1.Paljonko on kontaktiopetusta? 

2.Mitä opiskelija tekee itsenäisesti ja mihin yhteinen
aika resursoidaan? Miten resurssi käytetään?

3.Onko osa opetuksesta täysin etäopetuksena? Missä
kohtaa hybridimenetelmää kannattaa käyttää ja miksi
juuri siinä?

4.Mitkä ovat resurssisi? Opetatko yksin vai
tiimiopettajuutena? Mitä vastuuta opiskelijoille?

5.Mitä tiloja/välineitä ja ympäristöjä on käytössä?

Opetus
1.Miten opiskelijat ilmoittautuvat tunnille?
Onko ilmoittautumiselle tarvetta?

2.Mitä opetusmenetelmiä käytät?

3. Miten tuet opiskelijaa itsenäisessä sekä
yhteisöllisessä työskentelyssä?

4..Miten otat opiskelijat mukaan
suunnitteluun?



Opetusmenetelmissä on eroja sen
suhteen, kuinka aktiivisessa roolissa

osallistuja on. Esim. käytännön
harjoitteleminen ja muiden opettaminen

aktivoivat parhaiten oppimaan.
Käyttämällä monipuolisia menetelmiä

vahvistetaan muistijälkeä ja siten myös
oppimista.

 
 
 

Opetusmenetelmiä hybridiopetukseen:
 

•Luento

•Kyselyt, Pollsit (Google forms, Kahoot, Flinga, Padlet, Howspace, Annotation-
äänestykset aktivointiin Zoomissa.

•Flipped- menetelmä, etukäteen opiskelevat ja tunneilla harjoitellaan

•Esitesti (Kysely etukäteen opiskelluista asioista,  ja epäselviin asioihin
panostaminen opetuksessa.

•Pakopeli: 1) lähiopiskelijalla on jotain käytössä mitä etänä olevilla ei ole
(kampukseen orientoituminen tms.) 2) yhdessä pienryhmissä etenevät ja
ratkaisevat ns. koodeja. Voivat itse suunnitella ""rasteja""(tehtäviä), joihin
tullessaan voivat ohittaa koodin”

•Ryhmätyö: Etä-ja lähiopiskelijoiden ryhmien sekoittaminen parantaa
vuorovaikutusta kahden erilaisen ryhmän kesken, jos opiskelijat laitttavat
esim. Zoomin sovellukseen oman nimensä eteen L (luokassa), E (etänä),
opettaja voi jakaa opiskelijoita haluamallaan tavalla sekaryhmiin.
Etäopiskelijat ja lähiopiskelijat voivat myös muodostaa omat ryhmät.



Opetusmenetelmissä on eroja sen
suhteen, kuinka aktiivisessa roolissa

osallistuja on. Esim. käytännön
harjoitteleminen ja muiden opettaminen

aktivoivat parhaiten oppimaan.
Käyttämällä monipuolisia menetelmiä

vahvistetaan muistijälkeä ja siten myös
oppimista.

 
 
 

•Paneelikeskustelu: etänä/ luokassa olevista muodostetaan paneeli, jota muut
seuraavat ja kommentoivat; opettaja puheenjohtaja/ voi olla myös opiskelija

•Learning cafe: menetelmä, jossa kirjuri jää omaan pöytään ja muu ryhmä
liikkuu: opettaja luo kansion ja luo yleisen Sharepoint-linkin. 

Käsitekartta: (bubbl.us, Zoom/ Teams Whiteboard), jota tehdään esim.
sekaryhmissä 

•Pareittain työskentely: parista toinen luokassa ja toinen etänä (voi vaatia
opiskelijoiden nimen eteen L tai E, jotta jako on helpompi tehdä), etäopiskelijat
voivat myös muodostaa omat parit ja lähiopiskelijat omat parit.

•Toisten opettaminen: Jaetaan opintojakson/ tapahtuman opiskelijoista
ryhmät ja jokaiselle ryhmälle annetaan eri aihe, jonka opiskelevat etukäteen.
Tunnille tullessaan muodostuvat uudet ryhmät, siten että joka ryhmässä on
yksi aiheesta tietävä, opettaa sen muille. Ei ole väliä onko ryhmässä etä- vai
lähiopiskelijoita, mutta voi vaatia lisätilaa ja opettajan valmistelut uusien
ryhmien kokoonpanosta (kun jakaa sitten tunnilla breakout-ryhmiin).

•Väittely: etänä olevat jaetaan kahteen ryhmään ja lähiopiskelijat kahteen
ryhmään. 



Opetusmenetelmissä on eroja sen
suhteen, kuinka aktiivisessa roolissa

osallistuja on. Esim. käytännön
harjoitteleminen ja muiden opettaminen

aktivoivat parhaiten oppimaan.
Käyttämällä monipuolisia menetelmiä

vahvistetaan muistijälkeä ja siten myös
oppimista.

 
 
 

 pienryhmät tekevät tietovisan edellisen tunnin aiheesta seuraavan tunnin
alkuun tai flipped classroom -tapauksessa kyseisen tunnin aiheesta.

•Alias-tyyppinen tietovisa: etäryhmät kysyvät, lähiryhmät vastaavat ja
päinvastoin TAI  jokainen keksii kysymyksen ja opettaja pyytää kysymään
summassa eri osallistujilta. Kuka vaan voi vastata tai vuoroin otetaan vastaaja
luokasta/etäryhmästä.

•Yhteisöllinen kirjoittaminen:  esim. jigsaw-menetelmä tukena.

•Työpistetyöskentely hybridinä: Luokassa eri väreillä koodatut pöydät, joihin
opiskelijat jaetaan, pöydät numeroidaan ja etäryhmäläiset yhdistetään
breakout-toiminnon avulla kyseisiin ryhmiin/pöytiin

•Piirrä ja arvaa: (esim. Zoomin whiteboard- toiminnolla). Opettaja laittaa
selitettävän sanan opiskelijalle yksityisviestinä. Kuka vaan voi arvata.

•"Kymppitonni": Vuorotellen saa tietty määrä opiskelijoita kysyä
"kymppitonnin" jäseneltä kysymyksiä liittyen käsitteeseen.

 
 



Opetusmenetelmissä on eroja sen
suhteen, kuinka aktiivisessa roolissa

osallistuja on. Esim. käytännön
harjoitteleminen ja muiden opettaminen

aktivoivat parhaiten oppimaan.
Käyttämällä monipuolisia menetelmiä

vahvistetaan muistijälkeä ja siten myös
oppimista.

 
 
 

•Bingo: luotu ruudukko/ luettelo asioista, mitkä tunnilla kuvataan. Opiskelijat
joutuvat seuraamaan tarkasti opetusta, jotta voivat saada BINGON.

•Tehdään yhdessä muistisääntöjä: ryhmissä/pareittain/yksin

•Kertausta tenttiin: tenttikysymys + mallivastaus (pidempi yhteisöllisen
oppimisen tehtävä)

•Virtuaaliset posterit: (opiskelijat tekevät Opiskelijat esittävät postereita ja
niitä opponoidaan. Esittäjä ja opponoija voi olla lähi- tai etäopiskelija. Canva
hyvä työkalu erilaisiin postereihin/ flyereihin tms.

•Pitchaus: lyhyt hissipuhe (1-3 min) jostakin teemasta

•Draaman hyödyntäminen: (vaatii opiskelijoilta kykyä heittäytyä, mutta tähän
sopii mm. case- tapausten ratkaisu, haastattelutilanne jne)

•Uudet sovellukset: esim. osallistamisjärjestelmä Presemo, joka aktivoi, voi
laittaa anonyymeja kysymyksiä, vaihtoehtokysymyksiä. Tämä vaatii opettajalta
etukäteisvalmistelun ja ymmärryksen, mikä sivu on se, mikä jaetaan
opiskelijoille.

 



Opettajan rooli oppijan tukemisessa

 
Aktiivinen opiskelijan rooli mahdollistuu, kun opettaja luo
edellytyksiä oppimiselle ja osaamisen kehittymiselle sekä
aktiiviselle osallistumiselle.

Oppimisen itsesäätelyn tukeminen.

Myös opiskelijat voivat tuottaa materiaalia, tehdä kyselyitä
vertaisilleen, tuottaa aktiviteetteja, toimia väittelyn
puheenjohtajana jne. tai kuten Zydney ym. (2018)
tutkimuksessa, esim. chat-vastuuhenkilönä.

Opettaja voi osallistaa opiskelijoita mm. arvioinnin suunnitteluun.



Yhteisopettajuus
(tiimiopettajuus)

Yhteisopettajuus (tiimiopettajuus) tarkoittaa
sitä, että kaksi tai useampi opettaja osallistuu
opetuksen suunnitteluun, toteutukseen ja
arviointiin. (Shin ym. 2016.) 

Tiimiopettajuutta/apuopettajuutta on
hyödynnetty hybridiopetuksessa. (mm.Bower
et al., 2015; Lakhal et al., 2021)

•Pohdi, millaisia kokemuksia sinulla on
tiimiopettajuudesta hybridiopetuksessa?
Milloin se toimii? Milloin se ei ole toiminut ja
miksi?



Avustava opetus (reinforce teaching); toisella opettajalla enemmän vastuuta, opetetaan yhdessä
Rinnakkaisopetus (parallel teaching) : Opettajat opettavat rinnakkain, esim. toinen toisesta aiheesta
Vuorotteleva opetus (lead-gathering teaching): Opetetaan vuorotellen, tasapuolisesti samasta sisällöstä
Tiimiopettajuus: opetetaan yhtäaikaisesti yhdessä ja tasapuolisesti samasta sisällöstä
Pienryhmäopetus, opetetaan eri toimintapisteissä kiertäen kollegan kanssa
työpisteopetus (station teaching) jossa opettajat opettavat jotain tiettyä aihetta tietyllä toimintapisteellä

(Lähde: https://www.middleweb.com/45850/collaborative-instruction-energizes-co-teaching/)









Kiitos!
Hankkeen blogi: https://learnhybrid.blogspot.com/

-Jaetaan kokemuksia, hyviä käytänteitä ja tuloksia blogissa
 

sari.pramila-savukoski@oulu.fi
tiina.tormanen@oulu.fi

 

https://learnhybrid.blogspot.com/
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