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Sisältö



• Etäopastus on yleensä pääosin yksilöopastusta.

• Ryhmälle annettavassa etäopastuksessa on muistettava 
huomioida opastettavien erilaiset taitotasot.

1. Etäopastuksen muotoja



• Puhelin, Chat, Teams, Zoom, WhatsApp videopuhelu jne.

• Ruudunjako  
• Discord

• Teams 

• Ruutua jaettaessa: 
• Huolehdittava tietoturvasta

• Muistettava, että omalta koneelta voi näkyä jotain sopimatonta

2. Etäopastuksen alustoja



• Tekniset yhteydet eivät aina toimi
➢Muista kertoa tämä opastettaville.

• Osaako opastettava käyttää etäopastusohjelmaa? 
➢Etäopastus tulisi aloittaa etäopastusohjelman käytön opastuksesta.

• Etäopastuksessa opastaja ei näe opastettavan laitetta, joten 
esimerkiksi laitteen tekniset tiedot eivät näy 
➢Googlaa opastettavan laitteen tekniset tiedot tarvittaessa.

3. Tekniset haasteet



• Lähiopastuksessa näyttäminen on keskeistä. Etäopastuksessa se ei 
ole samalla tavoin mahdollista.
➢Etäopastuksessa sekä ongelma että ohjeet on kuvailtava tarkasti

• Ongelman kuvaaminen etänä saattaa olla haastavaa opastettavalle
➢Kysy herkemmin mitä ruudulla näkyy ja lukee
➢Auta opastettavaa tulkkaamaan ongelma

• Etäopastuksessa vaaditaan lähiopastusta selkeämpää tapaa selittää 
asioita ja sanastojen auki puhumista 
➢Käytä selkokieltä
➢Etene riittävän hitaasti ja varmista usein, että opastettava on ymmärtänyt 
➢Termien avaamiseen voi käyttää esimerkiksi Ylen Digitreenien sanasto-

hakukonetta 

• Kuvat, piirrokset ja videot apuna 
➢Käytä kuvia, piirtämistä ja videoita selittämisen apuna 
➢Kuvia, piirroksia ja videoita voi lähettää opastettavalle myös etukäteen, jos 

opastuksen aika ja aihe on ennalta tiedossa

4. Kommunikointihaasteet

https://yle.fi/aihe/artikkeli/2019/03/25/mita-ovat-selain-kayttis-ja-wifi-laaja-digisanasto-selittaa-sanat-selvalla


• Videokuva lisää luottamusta, mutta sekä opastettava että opastaja 
voivat aluksi jännittää, miltä he näyttävät kamerassa.
➢Alkujännityksen hellitettyä etäkohtaamisessa ei usein ole suurta eroa 

kasvokkain kohtaamiseen. Etätukikin on vuorovaikutuksen muoto.

• Kehonkieli ei näy
➢Hymyile. Koska muuta kehonkieltä ei näy, kasvojen ja ilmeiden merkitys 

korostuu vuorovaikutuksessa. 

• Opastajan on usein vaikeampaa tulkita etänä pysyykö opastettava 
mukana
➢ Puhu selkeästi ja varmista usein että opastettava on ymmärtänyt. 

• Kasvokkain on helppo näyttää asioita, mutta etäopastuksessa se voi 
olla haastavaa
➢Etenemistahti on etäopastuksessa hitaampaa

5. Vuorovaikutuksen haasteet



• Luottamus opastajan ja opastettavan välillä perustuu avoimuuteen, toisen 
huomioon ottamiseen ja kuuntelemiseen. Nämä tekijät yhdessä luovat 
turvallisuuden tunnetta opastettavalle 

• Ennen opastuksen aloittamista
• Jos mahdollista, luo videoyhteys edes lyhyesti, jotta opastettava näkee sinut.
• Esittele itsesi ja kysy miten voit auttaa.
• Huomioi ja selvitä jokaisen opastettavan kohdalla juuri hänen lähtötasonsa.
• Kerro jo alussa selkeästi opastukseen liittyvät käytännön asiat.
• Kerro tietoturvasta ja sen noudattamisesta opastuksen aikana.
• Kuuntele tarkkaan opastettavan huoli ja haaste ennen kuin lähdet ratkomaan sitä.

• Opastuksen aikana
• Varmista usein, että opastettava on ymmärtänyt ja pysynyt mukana.
• Etene ystävällisesti eteenpäin opastettavan ehdoilla ja kehu onnistumisia.
• Ole kärsivällinen ja rauhallinen. Muista myös huumori.
• Anna opastettavalle aikaa, kuuntele ja huomioi opastettava .

• Opastuksen lopussa
• Varmista, että opastettava on saanut tarvitsemansa avun.
• Kysy tarvitseeko opastettava uuden tapaamisen.

6. Luottamus etäopastuksessa



• Etäopastuksen valmistelut
• Varmista, että osaat itse käyttää etäopastusalustaa hyvin.

• Varmista, että akut on ladattu täyteen ennen opastusta.

• Opastus sujuu usein jouhevammin, jos sinulla on kaksi laitetta saatavilla.

• Valmistele oma tila opastusta varten: Huolehdi ettei taustalla ole häiriötekijöitä ja käytä kuulokkeita 
opastuksen aikana.

• Jos opastuksen aika ja aihe on ennalta tiedossa perehdy asiaan ja valmistele opastaminen. Tarpeen 
vaatiessa opastukselle voi tehdä kirjallisen suunnitelman. 

• Etäopastustilanne
• Muista, että aikaa voi kulua enemmän kuin lähiopastuksessa.

• Kuuntele opastettavaa ja muista kehua onnistumisia.

• Opastajan pitää osata analysoida myös omia taitojaan. Kaikkea ei voi osata eikä kaikkeen voi 
valmistautua. Jos ongelma ei ratkea ja tarvitset aikaa sen selvittämiseen, opastuksessa voi pitää tauon. 
Kerro rehellisesti ettet tiedä vastausta, mutta pyrit selvittämään asiaa ja soitat takaisin hetken päästä 
takaisin tai sovi uusi aika.

• Kaikki apua tarvitsevat eivät saa apua etäopastuksen avulla vaan tarvitsevat 
vierelleen jonkun näyttämään kädestä pitäen.

7. Käytännön vinkit


