
SEINÄJOEN KAUPUNKI | Sivistyksen ja hyvinvoinnin toimiala | Perusopetus 

Kirkkokatu 6 | PL 215 | 60101 Seinäjoki | p. 06 416 2111 (vaihde) |sivistyskeskus@seinajoki.fi | www.seinajoki.fi  

Etäyhteyden avaamisen ohje 
 
Ohjeet oppilaalle ja ohjaajalle 
  
1. Kiinnitä web-kamera ja kuulokemikrofoni koneeseen ennen 

käynnistämistä.  
 
2. Käynnistä oppilaan tietokone ja kirjaudu koneelle.  
 
3. Avaa nettiselain ja mene osoitteeseen www.seinajoki.fi/etaopetus  
 

4. Klikkaa oikean etähuoneen linkkiä  
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 Kirjoita Name –kenttään oma nimesi.  

Ohjaaja kirjoittaa nimensä perään sanan 
Ohjaaja. 
 

 Klikkaa Enter Room –painiketta ja odota että 
Adobe Connect latautuu 

 



 

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. 
  


