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• MUSE-hankkeessa kartoitetaan, vertaillaan ja testataan ratkaisuja, jotka mahdollistavat musiikin laadukkaan opettamisen, 
esittämisen ja yhteistoiminnallisen luomisen etäyhteyksien avulla.

• Hanke toteutetaan Jyväskylän, Oulun, Tampereen ja Turun ammattikorkeakoulujen kesken.
• Hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto Hämeen ELY-keskuksen kautta.
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Suurin osa opettaa sekä perinteisesti että etänä
• 77 % vastaajista opetti sekä lähi- että etäopetuksena

• 19 % opetti kokonaan lähiopetuksena

• 4 % opetti kokonaan etäopetuksena

• 8% vastaajista opetti jo ennen pandemiaa etänä

Etäopetuksessa hyödynnetään useita eri 
videoneuvottelusovelluksia
1. WhatsApp (75 mainintaa)

2. Zoom (69 mainintaa)

3. Google Meet (44 mainintaa)

4. Microsoft Teams (42 mainintaa)

5. Apple FaceTime (15 mainintaa)

6. Skype (10 mainintaa)

Videoneuvottelusovellusten lisäksi 
suosituimpia olivat sovellukset, joita on 
mahdollista käyttää maksutta
1. YouTube (82 mainintaa)

2. Spotify (45 mainintaa)

3. MuseScore (37 mainintaa)

4. Sibelius (20 mainintaa)

5. Audacity (15 mainintaa)

6. Finale (4 mainintaa)

Suurin osa toteuttaa etäopetuksen 
liikuteltavilla laitteilla
• Kannettava tietokone (85 mainintaa)

• Mobiililaite; puhelin tai tabletti (85 mainintaa)

Pöytätietokonetta ilmoitti käyttävänsä vain yksi vastaaja.

Kuulokkeet, mikrofonit ja kaiuttimet ovat 
käytetyimpiä oheislaitteita
• Kuulokkeet (69 mainintaa)

• Ulkoinen mikrofoni (49 mainintaa)

• Kaiuttimet (49 mainintaa)

Myös äänikortteja (17) ja miksereitä (11) käytettiin jonkin 
verran – kuvausvaloja (7) ja erillistä kameraa (6) harvemmin.

Sovellukset sekä pääte- ja oheislaitteet

Etäopetuksen  yleisyys

MUSE

Työssä koetut muutokset

Kiinteään laajakaistaverkkoon kytkeydytään 
langattomasti
• 81 % vastaajista käytti kiinteätä laajakaistayhteyttä

• 85 % kytkeytyi verkkoon langattomasti

• 77 % piti yhteysnopeuttaan riittävänä etäopetukseen

Suurin osa vastaajista ei tiennyt kuinka hänen oppilaansa 
kytkeytyvät verkkoon. Oppilaiden tietoliikenneyhteyden 
nopeutta piti riittävänä 42 % vastaajista.

Tietoliikenneyhteydet

Työn määrä on lisääntynyt, mutta työnantaja ei 
ole huomioinut sitä riittävästi
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Etäopetuksessa lisääntynyt työmäärä on
huomioitu työnantajan taholta.

Työmääräni on lisääntynyt verkko-
opetuksen myötä.

Kyllä Osittain Ei
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Koen saaneeni riittävästi tukea
etäopetukseen.

Koen kehittyneeni opettajana verkko-
opetuksen aikana.
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Oppilaat ovat saavuttaneet asetetut
osaamistavoitteet verkko-opintojen aikana.

Opiskelijat ovat jatkaneet säännöllisesti /
sovitusti opintojaan verkon kautta.

Pandemia sai aikaan todellisen digiloikan
Peräti 95 vastaajan verkko-opetuskokemus oli peräisin 
kokonaan pandemia-ajalta. Vain 12 vastaajalla oli verkko-
opetuskokemusta yli kolmen vuoden ajalta. 

Vastaajat edustivat kattavasti työikäisiä ikäryhmiä, ja opetuskokemustakin oli 
kertynyt runsaasti: 90 vastaajalla oli yli kymmenen vuotta opetuskokemusta, ja yli 
20 vuoden kokemus oli peräti 58 vastaajalla.
Vastaajat toimivat opettajina monipuolisesti eri koulutusasteilla; suurin osa heistä 
työskenteli taiteen perusopetuksen parissa. Joukossa oli tasaisesti yksilö- ja 
ryhmäopetusta antavia opettajia.
Vastaajia oli Suomen kaikista maakunnista, ja he edustivat kattavasti eri opetettavia 
aineita – suurin osa oli kuitenkin instrumenttiopettajia.

oomc.fi/muse

@musehanke

Sovellusvalintoihin ovat vaikuttaneet…
• oppilaitoksen määräys ja/tai tuki (54 mainintaa)
• oppilaan tilanne ja/tai toive (29 mainintaa)
• äänenlaatu (21 mainintaa)
• matala kynnys: yleisyys, helppokäyttöisyys ja 

maksuttomuus (21 mainintaa)

Etäopetuksen eduiksi koettiin mm.
• joustavuus (opetus paikkaa vaihtamatta – jopa 

poikkeusoloissa, karanteenissa tai 
puolikuntoisena)

• työrauha (myös aralle/herkälle/ujolle oppijalle)
• oppijan autonomian (omatoimisuus, 

itseohjautuvuus ja vastuullisuus) sekä 
reflektiotaitojen lisääntyminen

Etäopetuksen haasteiksi koettiin mm.
• yhteisöllisyyden puute ja vuorovaikutuksen 

haasteet esim. yhteismusisoinnissa
• ergonomian, tekniikan sekä äänenvärin ja 

hienovireen tarkkailu ja opettaminen
• lisääntyneet valmistelu- ja jälkityöt
• tekniset ongelmat ja oppilaan teknologiataidot
• oppimisen seuraamisen ja arvioinnin vaikeus

Etäopetus on muuttanut…
• ajankäyttöä (mm. suunnittelu, kokeilut, 

videointi, viestintä, tekniset ongelmat 
sekä materiaalin kokoaminen ja 
valmistelu työllistävät entistä enemmän)

• opetuksen sisältöjä (ks. etäopetuksen 
haasteet alla)

• viestintää ja materiaalien jakoa 
(materiaali sähköisessä muodossa)

Avoimista vastauksista 
poimittua:


