
ETÄOPETUS 18.3-
13.5.

Poikkeusolojen opetuksen järjestäminen Ikaalisissa.



Taustaa 7.4.2020

■ Aluehallintovirastot ovat tartuntatautilain (1227/2016) nojalla määränneet 
toimialueellaan sijaitsevien koulujen ja oppilaitosten tilat suljettavaksi. Kouluissa 
annettava lähiopetus on mahdollista vain esiopetuksen ja perusopetuksen 1.–3. 
vuosiluokkien oppilaiden sekä erityisen tuen piirissä olevien, pidennetyn 
oppivelvollisuuden piirissä olevien oppilaiden ja maahanmuuttajille järjestettävän 
perusopetukseen valmistavan opetuksen oppilaiden opetuksessa. Koulun tiloissa 
voidaan järjestää myös 1. ja 2. vuosiluokan ja erityisen tuen piirissä oleville oppilaille 
tarkoitettua aamu- ja iltapäivätoimintaa sekä kerhotoimintaa.

■ Valtioneuvosto on kuitenkin suosittanut vahvasti, etteivät myöskään lähiopetukseen 
oikeutetut oppilaat tulisi kouluun

■ Lähiopetus on keskitetty Ikaalisissa Valkean ruusun koululle.

■ Pääsääntöinen opetusmuoto on edelleen etäopetus, jotta tartuntataudin leviämistä 
pystytään mahdollisimman tehokkaasti rajaamaan. 



Etäopetusyhteydet

■ Etäopetus annetaan pääsääntöisesti netin välityksellä

■ Mikäli päätelaitetta ei ole, tai niitä tarvitaan useamman lapsen perheessä monta,
saa lisäkoneen lainattua omasta lähikoulusta

■ Jos etäyhteys ei toimi, kannattaa asiasta olla viipymättä yhteydessä koulujen
digitutor Iivari Hyvöseen (iivari.hyvonen@ikaalinen.fi) tai Ilkka Peltoniemeen
(ilkka.peltoniemi@ikaalinen.fi) asian selvittämiseksi.

■ Viestintä kodin ja koulun välillä tapahtuu pääsääntöisesti Wilman kautta.

Suosittelemme lataamaan sovelluskaupasta Wilma-sovelluksen omaan puhelimeen.



Opetussuunnitelma

■ Etäopetuksen aikana noudatetaan oman luokan tai oppiaineen normaalia 
opetussuunnitelmaa

■ Opetuksessa keskitytään niihin lukuvuoden tavoitteisiin ja sisältöihin, jotka ovat 
vielä opiskelematta ja arvioimatta ja joiden hallitseminen luo perustan seuraavan 
vuosiluokan opetukselle ja oppimiselle. 

■ Opetukseen ja arviointiin sisältyy opettajan ja oppilaan välistä säännöllistä 
vuorovaikutusta.

■ Oppimisen etenemisessä on kodin ja koulun yhteistyö edelleen tärkeää. Huoltaja voi 
aina tarvittaessa olla yhteydessä oppilaan opettajaan opintojen etenemisen 
suhteen.



Arviointi

■ Arviointi pohjautuu normaaleihin vuosiluokan tavoitteisiin

■ Oppimisen, osaamisen ja työskentelyn arvioinnin tulee perustua kussakin 
oppiaineessa eri vuosiluokille asetettuihin tavoitteisiin ja sisältöihin. 

■ Opettaja arvioi oppilaan oppimista, osaamista ja työskentelyä oppilaan antamiin 
näyttöihin perustuen

■ Oppilaan arvioinnissa on huomioidaan oppilaan kokonaistilanne, ja ennen 
poikkeusoloja kuluvana lukuvuonna osoitettu osaaminen sekä aiempi 

suoriutuminen.

■ Arviointipalautetta annetaan säännöllisesti myös etäopetuksessa.



Päättöarviointi (9.lk)

■ Perusopetuksen päättöarvioinnissa käytetään opetussuunnitelman perusteissa 
annettuja päättöarvioinnin kriteereitä ja päättöarvosanojen muodostamisen 
periaatteita.

■ Päättöarvosanaa muodostaessaan opettaja hyödyntää myös tiedon oppilaan 
osaamisesta ennen lähiopetuksen keskeytymistä.

■ Oppilaat keskittyvät nyt etäopinnoissa opiskelemaan ja antamaan näyttöjä niiden 
tavoitteiden ja kriteerien osalta, joiden osalta opettaja tarvitsee vielä näyttöjä 

päättöarvosanan muodostamista varten.

■ Arvosanan muodostuminen perustuu oppilaan osoittamaan keskimääräiseen 
osaamiseen.



Oppimisen tuki

■ Oppilaalle tarjotaan hänen tarvitsemaansa tukiopetusta, osa-aikaista 
erityisopetusta, ohjausta ja muuta tukea siinä laajuudessa kuin se poikkeusoloissa 
on mahdollista tilanteessa, jossa hän on jäänyt tai on vaarassa jäädä jälkeen 
opinnoissaan.

■ Poikkeuksellisten opetusjärjestelyjen aikana etäopetuksessa olevien oppilaiden 
oppimisen tukea ei ole mahdollista toteuttaa lähiopetuksena koululla.

■ Ikaalisissa oppimisen tuki järjestetään oppilaille laaja-alaisten ja 

pienryhmäopettajien etäopetuksena. Tuen tarpeen ja muodon osalta arvion tekee 
opettaja yhteistyössä huoltajan ja erityisopettajan kanssa. 



Poissaolot

■ Ei ole eroa normaaliolosuhteisiin: 

■ Oppilasta ei voida rankaista arvioinnissa sairauspoissaoloista, vaan näiden suhteen 
toimitaan kuten normaalioloissa. 

■ Luvattomiin poissaoloihin puututaan koulujen normaalien käytäntöjen mukaisesti. 

■ Tarvittavat tukitoimet ja oppilashuollolliset toimenpiteet otetaan osaksi tilanteita, 
joissa oppilaalla on syystä tai toisesta runsaasti poissaoloja.

■ Poissaolot merkitään normaalisti Wilmaan, josta huoltaja käy ne selvittämässä



Kouluruoka

■ Kouluruoka on mahdollista tilata myös etäopetusoppilaille, joiden päivittäinen 
ruokailu ei onnistu/toteudu muutoin etäopetuksen aikana

■ Ruuan tilausohjeet on toimitettu perheille Wilman kautta

– Tilaukset aina edellisen viikon tiistaihin mennessä kirjaston palvelunumeroon 

– Tilaukset toimitetaan tiistaisin (ti-to) ja perjantaisin (pe ja ma) noudettavaksi 
joko yhteiskoululta, Mansoniemen ryhmiksestä, Tevaniemen koululta tai 
Luhalahden koululta

– Tilaukset toimitetaan jäähdytettyinä annoksina



Oppilashuolto

■ Oppilashuollon palvelut toimivat poikkeusoloissa normaalisti

– Kuraattori Minttu on tavoitettavissa Wilman tai puhelimen välityksellä 044 730 
1298

– Koulupsykologi Kati on tavoitettavissa Wilman tai puhelimen välityksellä 044 
730 6543

■ Mikäli oppilailla on paljon poissaoloja tai palauttamattomia tehtäviä on opettaja 
yhteydessä perheeseen ja kuraattoriin tilanteen selvittämiseksi

■ Perhetyöstä on myös mahdollista saada tukea arjen haasteisiin: nro /ULLA



Linkkivinkkejä perheeseen

■ Etäkoulun hyvistä käytänteistä:

– https://www.mll.fi/uutiset/koko-perhe-kotona-miten-organisoida-arki/

■ Enemmän asiaa lapsiperheille:

– https://www.mll.fi/uutiset/mll-ja-koronavirus/

■ Muita linkkejä:

– https://vanhempainliitto.fi/artikkelit/korona/

https://www.mll.fi/uutiset/koko-perhe-kotona-miten-organisoida-arki/
https://www.mll.fi/uutiset/mll-ja-koronavirus/
https://www.mll.fi/uutiset/mll-ja-koronavirus/


Vapaa-aika

■ Ikaalisten kaupungin sivuilla vinkkipankki (täydentyvä) vapaa-aikaan:

■ https://ikaalinen.fi/ajankohtaista/harrastevinkkeja-
poikkeusoloissa/?fbclid=IwAR0YFFOHAE-wv8duIVGrXgeiD3doJf6zos-
xSnlDlbj9RJ6F9YsPV3XtXqg

■ Lisälinkkivinkkejä voi toimittaa: hannu.haapala@ikaalinen.fi

https://ikaalinen.fi/ajankohtaista/harrastevinkkeja-poikkeusoloissa/?fbclid=IwAR0YFFOHAE-wv8duIVGrXgeiD3doJf6zos-xSnlDlbj9RJ6F9YsPV3XtXqg
mailto:hannu.haapala@ikaalinen.fi


Ohjeistus

■ https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-
koronaviruksesta-covid-19

https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19


Kodin ja koulun yhteistyö

■ Huoltajat ja opettajat tekevät yhteistyötä niin, että lapsen oppiminen sujuisi 
olosuhteet huomioiden mahdollisimman itsenäisesti 

■ Opettaja on tarvittaessa tavoitettavissa sovitusti huoltajan yhteydenottoa varten


