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Etäopetuskoordinaattorin ohje  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Etäopetuskoordinaattorin tehtäviin kuuluu:  
 

 Huolehtia oman kunnan oppilastietojen oikeellisuudesta (Seinäjoen kaupungin intra Akkuna; 
Eteläpohjalainen verkkokoulu). 
  

 Huolehtia oman kunnan etäohjaajien ja muun kysytyn tiedon oikeellisuudesta (Seinäjoen 
kaupungin intra Akkuna; Eteläpohjalainen verkkokoulu).  

 

 Informoida etäopetuksen lukujärjestys ja muu tarvittava opetuksen järjestämiseen liittyvä tieto 
oman kunnan rehtoreille ja koulunjohtajille.  

 

 Ohjeistaa ohjaajat etäopetustuntien ohjaajiksi.  
 

 Opastaa uudet etäohjaajat käyttämään AdobeConnect-ohjelmaa.  
 

 Välittää tarvittaessa yhteistä sähköpostia tai Akkunasta opettajan mahdollisesti toimittama 
materiaali ja ohjeet oman kuntansa etäohjaajille.  

 

 Auttaa etäohjaajia teknisissä ongelmissa ja ottaa tarvittaessa yhteyttä rehtoriin / oman kunnan 
tietohallintoon asioiden hoitamiseksi.  

 

 Varmistaa, että oppilaiden tietokoneissa on asennettuna Adobe Connect Add-in -lisäosa. Helpoiten 
lisäosan puutteen huomaa siitä, että oppilaan Connect-näkymä on selaimen sisällä, ts. ruudulla on 
samaan aikaan näkyvissä myös selaimen osoiterivit yms. Pyydä etäopettajalta tai oman kunnan 
tekniseltä tuelta apua tarvittaessa.  

 

 Informoida etäopettajaa oppilas- ja ohjaajamuutoksista, sekä aikataulujen muutoksista.  

  

 

Perusopetuslaki edellyttää, että perusopetuksen oppilaan luona on oppitunnin aikana oltava aikuinen. 
Aikuisen on siis oltava paikalla oppilaiden luona koko etätunnin ajan. 

 

 

Linkit etäopetushuoneisiin ja opettajien yhteystiedot löytyvät 

www.seinajoki.fi/etaopetus 
 

Ja Akkunasta Eteläpohjalainen verkkokoulu -sivuilta 



 

Yleisimpien teknisten ongelmien ratkaisu  
 
 

Videokuvat tai videot pysähtelevät, äänet tai ääniraidat eivät kuulu oikein  
Kyseessä on todennäköisesti tietoverkkoihin tai Connect-ohjelmaan liittyvä ongelma. Ilmoita ongelmista opettajalle 
chat-viestillä tai jollain muulla tavalla. Connectin tai tietokoneen uudelleenkäynnistys saattaa auttaa.  

 
 

Oppilaan ääni ei kuulu lainkaan muille etätunnin osallistujille  
Tarkista äänikytkin. Connect ylälaidassa olevan äänikytkin (mikrofonin kuva) on oltava päällä (=vihreänä), jotta ääni 
kuuluu muille.  
Tarkista mikrofonin mykistys. Joissain kuulokemikrofoneissa on kytkin, josta mikrofonin voi mykistää.  
Tarkista mikrofoniliitin. Jos käytössä on ”plugimallinen” kuulokemikrofoni, tarkista tietokoneeseen menevä punainen 
ja vihreä liitin (punainen mikrofonille, vihreä kuulokkeille). USB-versiossa varmista, että USB-johto on oikein kiinni. 
Tarkista äänen sisäänmenotaso. Klikkaa hiiren oikealla napilla Connectissa ja katso mikrofonivälilehdeltä, onko 
äänentaso nolla (=säädin aivan vasemmassa laidassa). Nosta äänentasoa tarvittaessa.  
Tarkista kuulokemikrofonin toimivuus. Kokeile oppilaan kuulokemikrofoneja toisessa tietokoneessa. Jos laite ei toimi 
missään tietokoneessa, ilmoita rikkinäisestä laitteesta eteenpäin.  

 
 

Oppilaan ääni kuuluu huonosti, ääni kiertää tai kaikuu  
Tarkista mikrofoniasetus. Klikkaa hiiren oikealla napilla Connectissa ja katso mikrofonivälilehdeltä, että oikea 
mikrofoni on valittuna. Mikrofonina ei saa käyttää web-kameran omaa mikrofonia.  
Tarkista äänenvoimakkuus. Oppilaan kuulokkeiden liian kova äänenvoimakkuus voi aiheuttaa äänen kiertoa: laske 
äänenvoimakkuutta.  
Tarkista mikrofonin asento. Jos mikrofoni on liian lähellä suuta, ääni saattaa kuulua muille liian voimakkaana ja 
särisevänä.  
Tarkista kaksoiskirjautumiset. Jos oppilas on kirjautunut samalta koneelta useasti, ääni saattaa kaikua tai kuulosta 
robottimaiselta. Pyydä opettajaa poistamaan ylimääräiset kirjautumiset.  

 
 

Oppilas ei kuule muita lainkaan tai kuulee heidät huonosti  
Tarkista äänenvoimakkuus. Varmista oppilaan kuulokkeiden säätimistä sekä tietokoneen ääniasetuksista (kaiuttimen 
kuva Käynnistä-palkin oikeassa laidassa), ettei äänentaso ole säädetty liian alhaiseksi.  
Tarkista mykistys. Varmista tietokoneen ääniasetuksista, ettei tietokoneen ääniä ole mykistetty.  
Tarkista ääniasetukset. Varmista Ohjauspaneelista, että oletusäänilaitteeksi on valittu oppilaan käyttämä laite 
(Windows 10:n Järjestelmäasetuksissa kohta Ääni). 

 
 

Oppilaan kuva ei näy  
Varmista esikatselutila (=preview). Kamerayhteyttä avatessa Connectissa näytetään ensin esikatselukuva, joka ei näy 
vielä muille osallistujille. Vasta esikatselukuvan alalaidassa olevaa Start Sharing –nappia painamalla kuva alkaa näkyä 
kaikille.  
Tarkista web-kameraliitin. Varmista, että web-kamera on oikein kiinni tietokoneessa.  
Käynnistä Connect uudelleen. Sulje Connect-ikkuna ja kirjaudu etähuoneeseen uudelleen.  
Tarkista web-kameran toimivuus. Kokeilen web-kameraa toisessa tietokoneessa. Jos se ei toimi missään 
tietokoneessa, ilmoita rikkinäisestä laitteesta eteenpäin. 
 
 
 
 
  


