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Tiedote Korona-ajan opetusjärjestelyistä Toivolanrannan yhtenäiskoulussa  
 

Etäopetuksesta 
Toivolanrannan oppilaista lähes kaikki ovat opiskelleet etäopetuksessa koronavirusepidemian 

vuoksi keskiviikosta 18.3. alkaen. Etäopetus jatkuu näillä näkymin hallituksen linjauksen 

mukaisesti 13.5. asti. Etäopetus edellyttää yhteistä oppimista poikkeustilanteessa. 

Jos etäopetuksesta tulee kysyttävää, kannattaa olla yhteydessä joko luokanopettajaan tai 

luokanvalvojaan tai oppiainetta koskevissa kysymyksissä suoraan aineenopettajaan. Koulun 

rehtoriin ja apulaisrehtoreihin voi olla myös yhteyksissä etä- ja lähiopetusjärjestelyihin sekä 

muihinkin kouluasioihin liittyvissä kysymyksissä.  

Miksi etäopetusta järjestetään eri luokilla ja eri oppiaineissa eri tavalla? 
Etäopetuksen järjestämiseen vaikuttavat esim. oppilaan luokka-aste, käytössä olevat laitteet, 

työtavat ja digitaaliset palvelut. Mikäli oppilaalla ei ole käytössään kannettavaa tietokonetta, sen 

voi saada poikkeusajaksi lainaan koululta. Lainaussopimukseen tarvitaan sekä oppilaan että 

huoltajan allekirjoitus, joten sopikaa koneen luovuttamisen ajankohdasta ja sopimuksen 

tekemisestä Tuomas Kotkaniemen kanssa (tuomas.kotkaniemi@seinajoki.fi). 

Samoin kuin lähiopetuksessa, opettaja valitsee etäopetuksen työtavat. Tämä tarkoittaa sitä, että 

jokainen opettaja järjestää myös etäopetuksen omalla tavallaan eikä etäopetuksen järjestämiseen 

ole olemassa yhtä oikeaa tapaa. Oppiaineiden luontaiset erot, kuten esimerkiksi taide- ja 

taitoaineiden käytännönläheisyys ja kieliaineissa korostuva vuorovaikutus, kertaaminen ja toisto, 

vaikuttavat etäopetuksen toteutukseen. 

Kaupungin tarjoama oppimisympäristö on Microsoftin O365-tila (”Boksi”). Etäopetuksessa 

käytetään sen Teams sovellusta, jonka selainversiota voi käyttää kaikilla laitteilla. Täysin 

toimivaksi Teams on testattu Chrome- ja Edge-selaimilla. Työpöytäversion Teamsista voi ladata 

Windows- ja Applen iMac- ja Macbook-laitteisiin. Mobiiliversio on saatavilla Applen iPhone- ja 

iPad-laitteisiin sekä Android-puhelimiin ja tabletteihin. Teamsin täydennykseksi viestinnässä 

voidaan käyttää vapaavalintaisia sovelluksia, kuten esimerkiksi WhatsAppia. Näistä sovitaan 

kuitenkin aina erikseen. 

Tiedottamisen ja viestimisen välineenä Helmi on käytössä sekä oppilailla, huoltajilla että 

opettajilla. Helmestä on olemassa myös sovellus Helmi Mukana. Helmen tuntikohtaisiin 

kotitehtävät-merkintöihin opettaja kirjaa päivittäin lyhyesti, mitä kullakin oppitunnilla missäkin 

oppiaineessa tehdään. Tuntitehtävien tiedottamisen kanavaksi vaihtuu pääsiäisen jälkeen kaikissa 

oppiaineissa Teams, jolloin sekä etäopetus että tuntikohtaiset ohjeet ovat samassa paikassa. Mikäli 

oppilas on ollut esimerkiksi sairaana tai muuten estynyt osallistumaan etäopetukseen juuri silloin, 

kun tunti on, voi hän tarkistaa Tiedostot-osion päiväkohtaisista kansioista, mitä kyseisessä 

oppiaineessa on tunnilla tehty ja mitä on annettu koti- tai projektitehtäväksi. 

Opettaja ohjeistaa opettamansa oppiaineen osalta työskentelyä Teamsissa. Etäopetus voi 

esimerkiksi olla live-opetustilanne eli vuorovaikutteinen videokokous tai opettajan pitämä 

videoluento, opettajan jakama opetusvideo, tehtäviä ja niiden ohjeistusta sekä oppilaan töiden tai 

tehtävien korjaamista, kommentointia ja oppimisen ohjaamista. 
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Koulutyön ja vapaa-ajan erottumiseksi ja rytmittymiseksi etäopetus ajoitetaan koulupäivän 

aikaiseksi. Lukujärjestyksen mukainen rytmi auttaa oppilasta hahmottamaan päiväkohtaisia 

tehtäviään ja tavoitteitaan. Osallistumista edellyttävistä opetustuokioista luokanopettaja, 

aineenopettaja tai luokanvalvoja tiedottaa oppilaita etukäteen. Mikäli oppiaineessa on meneillään 

esimerkiksi viikkoprojekti, on opettaja silti tavoitettavissa juuri kyseistä oppilasryhmää varten 

lukujärjestyksen mukaisina ajankohtina. 

Opettajien tavoitettavuus 
Opettajat ovat yhteydessä oppilaisiin pääsääntöisesti niinä päivinä, kun opetusta kyseisessä 

oppiaineessa on. Yhteydenotto voi olla esimerkiksi Teams-opetustuokio tai Helmi-viesti. Lisäksi 

luokanopettajat ja luokanvalvojat ottavat viikoittain vähintään kerran yhteyttä oman luokkansa 

oppilaisiin. Mikäli luokalla on esimerkiksi yhteinen WhatsApp-ryhmä, voidaan sitä käyttää 

epävirallisempana yhteydenpitovälineenä, jos se sopii vanhemmille. 

Vanhempien yhteydenottoon suositellaan ensisijaisesti Helmi-viestiä. Niihin opettajiin, joilla on 

työpuhelin, voi olla yhteydessä myös puhelimitse. Esimerkiksi laaja-alaiset erityisopettajat ovat 

tavoitettavissa puhelimitse. 

Yhteydenottojen ajankohdista on toivottavaa, että muistatte myös opettajilla olevan oikeus vapaa-

aikaan. Kaikkien vapaa-ajan tukemiseksi toivon, että perjantaisin kouluviestintä rauhoitetaan ja 

lopetetaan kello 15 ja koulutöiden pariin palataan maanantaina. 

Mitä huoltaja voi tehdä etäopetuksen sujumiseksi? 
Etäopetus ei ole kotiopetusta. Opettajalla on edelleen vastuu opetuksesta, vaikka vanhempien ja 

huoltajien apua tarvitaankin. Lapset ja nuoret kaipaavat tukea ja kannustusta sekä turvaa. Turvaa 

luo muun muassa päivärytmi heräämisineen, nukkumaanmenoaikoineen ja taukoineen. 

Esimerkiksi aamurutiinit kannattaa pitää kouluaamujen kaltaisina: syödään aamiainen ja 

vaihdetaan yöasu etäopetukseenkin osallistuttaessa päivävaatteisiin. Oppilaan etäopetuspäivässä 

pitää olla taukoja. Tutkittu tosiasia on, että tauot edistävät oppimista. Kotitehtävänä meille 

jokaiselle onkin kehitellä ideoita taukoliikuntaan ”kotivälitunneille”.  

Mitä jos lapsi ei tilapäisesti pysty osallistumaan etäopetukseen? 
Etäopetuksen aikana koulua käydään päivittäin opettajan ohjeiden mukaisesti. Poissaoloista 

ilmoitetaan tavalliseen tapaan Helmessä luokanvalvojalle/luokanopettajalle. Oppilas voi 

esimerkiksi sairastua, jolloin hän ei jaksa osallistua etäopetukseen. Voinnin salliessa voi tehtäviä 

kuitenkin tehdä. 

Jos oppilas ei tee tehtäviään tai osallistu muuten etäopetukseen, merkitsee luokanopettaja / 
aineenopettaja huolensa oppilaan opintojen etenemisestä Helmen tuntimerkintöihin ”kotitehtäviä 
tekemättä” merkillä        . Jos oppilas ei osallistu ennalta ilmoitettuun live-oppituntiin Teamsissa, 
merkitään se Helmeen tavallisena tuntikohtaisena poissaolona       .       

Poissaolojen ja/tai tekemättömien tehtävien kertyessä luokanopettaja/aineenopettaja on oman 

oppiaineensa osalta yhteydessä oppilaaseen ja kotiin. Vuosiluokilla 7.-9. aineenopettaja huolehtii, 

että huoli hänen opettamansa oppiaineen opintojen etenemisestä tulee aina luokanohjaajan tietoon. 

Jos tekemättömiä töitä kertyy, luokanohjaaja on yhteydessä oppilaan kotiin. Tämä yhteydenotto 

tapahtuu yleensä Helmen kautta. Jos poissaoloja on paljon, kuraattori tai joku muu 

oppilashuollosta on yhteydessä kotiin. 
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Miten oppimisen ja osaamisen arviointi nyt toteutuu? 
Arvioinnissa käytetään monipuolisia menetelmiä eikä arviointi tavallisessakaan tilanteessa 

perustu pelkästään kokeisiin. Opettajat voivat etäopetuksen aikanakin pitää kokeita. 

Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi perustuu myös etäopetuksen aikana näyttöihin. Niitä 

voivat olla esimerkiksi palautetut tehtävät, tehdyt ja raportoidut suoritukset sekä opettajan ja 

oppilaan väliset keskustelut. Opettaja ratkaisee, millaisia näyttöjä hän tarvitsee oppiaineen 

arvioinnin tueksi. Opetushallituksen on antanut 6.4. mm. seuraavia linjauksia: 

 Perusopetuksen arviointiin ei tehdä muutoksia poikkeusolojen vuoksi, sillä valtakunnalliset 
arviointia koskevat määräykset mahdollistavat monenlaiset paikalliset joustot. Koulujen on 
kiinnitettävä erityistä huomiota siihen, että ne oppilaat, jotka ovat vaarassa jäädä jälkeen 
opinnoissaan, saavat tukea ja ohjausta myös poikkeusoloissa. 

 Perusopetuksen päättöarvioinnissa käytetään opetussuunnitelman perusteissa annettuja 
päättöarvioinnin kriteereitä ja päättöarvosanojen muodostamisen periaatteita. Tämä koskee 
sekä lähi- että etäopetuksena toteutettua opetusta. Opetuksen toteuttamistavoissa ja 
oppimisen arvioinnin suunnittelussa on tärkeää ottaa huomioon lähiopetukseen ja 
etäopetukseen liittyvät erityispiirteet sekä eri oppilasryhmät. 

 Kuluvan lukuvuoden päätteeksi tehdään summatiivinen arviointi myös poikkeusoloissa. 
Kevätlukukauden ollessa puolivälissä useita tavoitteita on jo opetettu ja opiskeltu, ja niiden 
osalta on näytöt annettu.  

 Lukuvuoden päätteeksi tehtävän arvioinnin tulee vuosiluokilla 1–8 perustua siihen, kuinka 
hyvin ja missä määrin oppilas on saavuttanut oppiaineen tavoitteet lukuvuoden aikana. 
Lukuvuoden päätteeksi oppilas saa lukuvuositodistuksen, johon merkitään arviot siitä, miten 
oppilas on saavuttanut asetetut tavoitteet opinto-ohjelmaansa kuuluvissa oppiaineissa 
(Perusopetusasetus 10 §). 

 

Etäopetuksessa korostuvat käyttäytymisen tavoitteista ne, jotka ovat työskentelyyn ja 

vuorovaikutukseen liittyviä. Oppilaan käyttäytymisen arviointiin vaikuttavat sääntöjen ja ohjeiden 

noudattaminen mm. etäopetukseen osallistumisessa, työskentely eri henkilöiden kanssa, kohtelias 

ja tilanteeseen sopiva käytös suhteessa muihin ja asiallinen kielenkäyttö eri tilanteissa. 

Mistä oppilas saa tukea jaksamiseen ja hyvinvointiin etäopetuksen aikana? 
Minkään asian kanssa ei kannata jäädä yksin, vaan oppilas tai huoltaja voi matalalla kynnyksellä 

olla yhteydessä joko oppilaan omaan luokanopettajaan / luokanvalvojaan, aineenopettajista tai 

koulun oppilashuoltohenkilöstöön. Edelleen etäopetuksen aikana ovat toiminnassa myös laaja-

alaiset erityisopettajat Outi Simola (p. 044 418 1567) Marja Sahlakari (p. 044 418 1244) ja Jarkko 

Luhtala (p. 040 513 3239). Oppilashuollollisissa asioissa voi ottaa yhteyttä kuraattori Kati 

Ojanperään (p. 044 425 5233).    

Kouluterveydenhoito on Seinäjoella koronaviruspandemian vuoksi suljettu. Sairausasioissa 

yhteyttä pyydetään ottamaan Y-talolle. Välttämättömiä kouluterveydenhoidon kysymyksiä varten 

on olemassa terveydenhoitajien keskitetty puhelin ma – pe klo 10 – 14 (p. 044 418 1817). 
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OPPILAAN JA HUOLTAJAN TUKIRUUDUKOT 
 

Oppilaan tuki  
Ongelmat jonkin oppiaineen opinnoissa 
etenemisestä 

Ota yhteys luokanopettajaan tai 
aineenopettajaan joko Teamsissa tai Helmi-
viestillä. 

Huoli etäopetuksessa selviytymisestä Ota yhteys luokanopettajaan tai 
luokanvalvojaan 

Ongelmat koulunkäynnissä, vaikeuksia 
ihmissuhteissa tai omaan kasvuun ja 
kehitykseen liittyviä pulmia 

Ota yhteys kuraattori Kati Ojanperään  
(p. 044 425 5233) 

Ongelmat etäopetukseen kuuluvista laitteista, 
ohjelmista tai niiden käytöstä (Helmi tai O365 
ohjelmat / Boksi) 

Ota yhteys TVT-vastaavaan Tuomas 
Kotkaniemeen, tai koulun digi-tutoreihin 
Marja Sahlakariin, Sonja Lähdesmäkeen tai 
Jarno Tyyviin (etunimi.sukunimi@seinajoki.fi) 

 

 

Huoltajan tuki  
Ongelmien havaitseminen oppilaan opintojen 
etenemisessä jossain tietyssä oppiaineessa 

Ota yhteys luokanopettajaan tai 
aineenopettajaan Helmi-viestillä. 

Huoli nuoren selviytymisestä etäopetuksessa Ota yhteys luokanopettajaan tai 
aineenopettajaan Helmi-viestillä. 

Havaitut ongelmat nuoren koulunkäynnistä, 
vaikeuksista ihmissuhteissa tai nuoren 
kasvuun ja kehitykseen liittyviä ongelmia tai 
pulmia 

Ota yhteys kuraattori Kati Ojanperään           
(p. 044 425 5233) 

Ongelmat etäopetuksen laitteiden, ohjelmien 
tai niiden käytön kanssa (Helmi tai O365 
ohjelmat / Boksi) 

Ota yhteys TVT-vastaavaan Tuomas 
Kotkaniemeen, tai koulun digi-tutoreihin 
Marja Sahlakariin, Sonja Lähdesmäkeen tai 
Jarno Tyyviin (etunimi.sukunimi@seinajoki.fi)  

 


