
 
 
 

 
 

 
 

 

 

Ohjeet kouluille ja huoltajille 
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Nämä ohjeet on suunnattu kouluille ja huoltajille etäopetuksen järjestämiseksi. 

Ohjeet on koottu saamen kielten etäyhteyksiä hyödyntävän opetuksen 

pilottihankkeessa yhteistyössä Saamelaisalueen koulutuskeskuksen Virtuaalikoulun 

kanssa. Täältä löydät vastauksen saamen kielten etäopetuksen yleisimpiin 

kysymyksiin ja tavallisimpiin ongelmiin. Luethan ohjeet huolellisesti ennen opetuksen 

alkua.  
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1. Saamen kielten etäopetus 

 

Saamen kielten etäyhteyksiä hyödyntävän opetuksen pilottihanke on Utsjoen kunnan 

hallinnoima, Saamelaiskäräjien koordinoima ja opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama 

hanke, jonka on määrä jatkua 31.12.2020 asti. Hankkeessa toimii yhteistyökumppanina 

Saamelaisalueen koulutuskeskuksen Virtuaalikoulu. Hankkeessa tarjotaan kaksi viikkotuntia 

perusopetusta/lukiokoulutusta täydentävän saamen kielen opetusta. Lisäksi hankkeessa 

tarjotaan saamen kielten opetusta esiopetuksen oppilaille. Saamen kielillä tarkoitetaan 

Suomessa puhuttuja saamen kieliä: pohjoissaamea, inarinsaamea ja koltansaamea. 

 

Hankkeessa noudatetaan toistaiseksi valtakunnallista opetussuunnitelmaa 

perusopetusta/lukiokoulutusta täydentävän saamen kielen opetuksesta. Hankkeessa ovat 

tekeillä etäopetukseen soveltuvat opetussuunnitelmat. Lukuvuonna 2019–2020 otetaan 

käyttöön perusopetukseen laadittu paikallinen opetussuunnitelma ja myöhemmin tehdään 

myös esiopetukseen ja lukioon paikallinen opetussuunnitelma. 

1.1. Vastuunjako 

Oppilaiden valvonnasta ja ohjauksesta huolehditaan samojen periaatteiden mukaisesti kuin 

muissakin opetustilanteissa. Vaikka perusopetuslaissa ei ole erityistä mainintaa 

etäopetuksen käyttämisestä oppivelvollisten perusopetuksessa, lain 29 § takaa oppilaalle 

oikeuden turvalliseen opiskeluympäristöön. Tämä tulkitaan siten, että perusopetuksessa 

olevan oppilaan luona on aina oltava valvova aikuinen.  

 

Oman koulun vastuu oppilaan opiskellessa koulussa 

Esiopetuksen tai perusopetuksen oppilaalle tulee nimetä etäopetusta varten ohjaaja, joka 

toimii oppilaan tukena etäopetustunnilla. Ohjaaja voi olla koulunkäynninohjaaja, opettaja tai 

muu koulun henkilökuntaan kuuluva henkilö, jolla on hyvät tvt-taidot ja joka osallistuu 

etäopetusympäristöä koskevaan perehdytykseen ennen etäopetuksen käynnistymistä 

lukuvuoden alussa. Jos oppilaan ohjaaja on muu kuin opettaja, oppilaasta vastaa 

etäopetustilanteessa oman koulun rehtori. 

 

Koulun tulee lisäksi huolehtia oppilaalle etäopiskeluun soveltuvat opiskeluvälineet (ks. 1.3. 

Oppimateriaalit ja 3. Etäopetusympäristö) sekä rauhallinen työskentelytila. Tila voi olla 

luokka tai häiriötön osa muuta tilaa esimerkiksi kirjastohuoneessa. Samassa tilassa monen 

oppilaan yhtäaikainen osallistuminen voi aiheuttaa äänen kiertämistä tai kaikumista. 

Tällaisessa tilanteessa oppilaat tulee sijoittaa vähintään eri puolille tilaa.  
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Ennen perehdytystä oman koulun tulee täyttää Etäopetuksen tarkistuslista, johon on kirjattu 

etäopetukseen tarvittava laitteisto ja ohjelmat. Tarkistuslistan kautta ilmoitetaan myös 

ohjaajan tiedot.  

 

Ohjaajan vastuu 

Ohjaaja vastaa turvallisesta ja rauhallisesta opiskeluympäristöstä etätuntien aikana sekä 

teknisten ongelmien ratkomisesta niiden sattuessa (ks. 2.2. Ohjaajan ohjeet). Teknisten 

ongelmien sattuessa ohjaaja ilmoittaa asiasta etäopettajalle chatin kautta tai muuta kautta. 

Ohjaajan tulee myös ilmoittaa etäopettajalle, mikäli koululla on erityistä ohjelmaa, jonka 

vuoksi oppilas osallistu etätunnille. 

 

Huoltajan vastuu  

Huoltajan tehtävänä on luoda oppilaalle puitteet säännölliselle opiskelulle, tukea ja rohkaista 

aktiiviseen opiskeluun ja oppimiseen. Huoltajalla on myös vastuu ilmoittaa etäopettajalle ja 

etäopetuksen ohjaajalle, mikäli lapsi ei osallistu etätunnille. Huoltajaa myös kannustetaan 

olemaan yhteydessä opettajaan ja hankkeen yhteyshenkilöihin sekä osallistumaan 

lukukausittain järjestettäviin vanhempainiltoihin. Huoltaja voi myös halutessaan tulla 

seuraamaan oppituntia. Huoltaja saa hankkeen yhteyshenkilöiden kautta (ks. 4. 

Yhteyshenkilöt) ohjeet, kuinka pääsee seuraamaan oppituntia.  

 

Vastuu esiopetuksen/perusopetuksen oppilaasta ja hänen etäopetuksensa ohjauksesta 

siirtyy huoltajalle siinä tapauksessa, kun oppilas osallistuu saamen kielten etätunneille 

kotona (ks. 2.2. Ohjaajan ohjeet). Kotona opiskelusta sovitaan aina erikseen oman koulun, 

huoltajan ja hankkeen kesken.  

 

Koulun IT-tuen vastuu 

Koulun IT-tuki vastaa oppilaan koneelle tehtävistä esiasennuksista. Oppilaan käyttämälle 

koneelle tulee asentaa ennen opetuksen alkamista saamen näppäimistö (inarinsaame, 

koltansaame tai pohjoissaame) ja Adobe Connect -verkkokokousympäristö. Lisäksi näiden 

toimivuus tulee varmistaa ennen ohjaajan perehdyttämistä ja opetuksen käynnistymistä. 

 

Etäopettajan vastuu 

Etäopettaja vastaa laadukkaasta opetuksesta sovittuna ajankohtana sekä arvioinnista. 

Tähän sisältyy toimiva tiedottaminen opetukseen liittyvissä asioissa ja erityisjärjestelyissä, 

kun opettaja on esim. estynyt pitämään oppituntia. Etäopettaja ei ole vastuussa oppilaiden 

fyysisestä oppimisympäristöstä ja turvallisuudesta. Kun etäoppitunti pidetään koulun tiloissa, 

vastuu on etäopetuksen ohjaajalla ja rehtorilla. Etäopettaja seuraa oppilaiden poissaoloja ja 

ilmoittaa oppilaan poissaolosta huoltajalle, jos poissaoloa ei ole ilmoitettu. 

 

Hankkeen yhteyshenkilöiden vastuu 

Hankkeen yhteyshenkilöt vastaavat oppimateriaalitilauksista, tiedottamisesta ja 

yhteydenpidosta omiin kouluihin ja koteihin sekä oppilaiden Google Suite -tunnuksista. 

https://forms.gle/xCTyF9GtSMnsoSEy9
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Erityisjärjestelyistä viestitään mahdollisimman ennakoivasti, pääsääntöisesti sähköpostitse ja 

kiireellisissä tapauksissa myös puhelimitse. 

 

 

 

Virtuaalikoulun vastuu 

Virtuaalikoulu perehdyttää oppilaiden ohjaajat etäopetusympäristöön ennen opetuksen 

käynnistymistä. Virtuaalikoulu perehdyttää mahdollisuuksien mukaan myös yläkouluikäiset 

oppilaat ja lukiolaiset etäopetusympäristöön samalla perehdytyskerralla. Perehdytykseen 

kuuluu etäopetusympäristön lisäksi saamen näppäimistön ja Google Suite -palvelun 

käyttöön opastaminen niiltä osin, kun sitä etäopiskelussa tarvitaan (ks. 2.1. Ohjaajien ja 

oppilaiden perehdyttäminen).  

 

Opetuksellisena aikana oppilaat ja oppilaan ohjaajat saavat Virtuaalikoululta nopeaa 

neuvontaa etäopetusympäristöön liittyvissä asioissa puhelimitse numerosta 0295 333 555 tai 

virtuaaliluokan chatin kautta, jos tukihenkilö on kirjautuneena virtuaaliluokkaan. Tukihenkilön 

nimen yhteydessä on maininta tukihenkilö. Ongelmatilanteet voivat liittyä esimerkiksi 

virtuaaliluokkaan kirjautumiseen, äänen kuuluvuuteen tai videokuvan näkymiseen (ks. 3.2. 

Ohjeet Adobe Connectin käyttöön).  

1.2. Lukujärjestykset ja opetusryhmät 

Hankkeen kautta opetusta saa noin 70 oppilasta/opiskelijaa lukuvuonna 2019–2020.  

 

Hankkeen yhteyshenkilöt vastaavat etäopetuksen lukujärjestysten ja opetusryhmien 

laadinnasta. Opetusryhmien laadinnassa otetaan huomioon oppilaiden kieli- ja luokkataso. 

Etäopetuksen lukujärjestykset sovitetaan mahdollisuuksien mukaan oppilaiden omien 

koulujen lukujärjestykset ja muut tarpeet (esim. koulukuljetukset) huomioiden. Samassa 

opetusryhmässä on oppilaita monesta eri kunnasta ja koulusta, jolloin aikatauluttaminen on 

haastavaa ja kompromissit ovat mahdollisia.  

 

Lukujärjestykset ilmoitetaan kouluille keväisin. 

1.3. Oppimateriaalit 

Saamen kielten oppimateriaalit lahjoittaa Saamelaiskäräjien koulutus- ja 

oppimateriaalitoimisto, joka tuottaa ja rahoittaa saamenkielisiä oppimateriaaleja.  

 

Oppimateriaalit tilaa etäopettaja hankkeen koordinaattorilta Arla Maggalta, joka huolehtii 

koulutus- ja oppimateriaalitoimiston kanssa materiaalien tilaamisesta ja postittamisesta. 

Oppimateriaalit toimitetaan etäopetukseen ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettuun oppilaan 

kotiosoitteeseen. Oppimateriaalilähetyksistä ei peritä postituskuluja, vaan ne maksetaan 

hankkeen varoista. 

https://www.samediggi.fi/toiminta/koulutus-ja-oppimateriaali/
https://www.samediggi.fi/toiminta/koulutus-ja-oppimateriaali/
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Oppilas tarvitsee oppikirjojen lisäksi vihon saamen opiskelua varten, joka tulee oman koulun 

huolehtia. Tämän lisäksi oppilas saattaa tarvita etätunneilla muuta opiskelumateriaalia, esim. 

värikyniä ja pahvia, joista etäopettaja tiedottaa ohjaajaa erikseen hyvissä ajoin. Ohjaajan 

tulee huolehtia tarvittavista lisämateriaaleista oppilaalle. 

1.4. Poissaolot 

Oppilaan poissaoloista tulee ilmoittaa viipymättä etäopettajalle. Oppilaan poissaoloista voi 

ilmoittaa sekä huoltaja ja oma koulu. Etäopettajan yhteystiedot jaetaan erikseen oppilaan 

omaan kouluun ja huoltajalle. Mikäli oppitunti peruuntuu tai oppilaille jaetaan itsenäisen 

työskentelyn tehtävät, hankkeen yhteyshenkilöt ilmoittavat tästä omaan kouluun ja 

huoltajalle.  

1.5. Lukuvuoden 2019–2020 aikataulu 

Ohjaajille järjestetään perehdyttäminen etäopetusjärjestelmään. Ohjaaja valitsee itselleen 

sopivimman ajankohdan seuraavista ajoista (Huom! On suotavaa saapua paikalle 30 min 

ennen perehdytyksen alkamista, jotta äänet saadaan testattua): 12.8. klo 12.30-14.00, 13.8. 

klo 9.30-11.00 tai 14.8. klo 9.30-11.00. 

 

Etäopetus käynnistyy maanantaina 19.8.2019 

Etäopetuksen syyslukukausi päättyy torstaina 19.12.2019. 

Etäopetuksen kevätlukukausi alkaa tiistaina 7.1.2020 ja päättyy torstaina 21.5.2020. 

 

Etäopetukseen osallistuvat oppilaat pitävät syys- ja talvilomansa omien koulujensa loma-

aikojen mukaisesti.  

 

Hanke pitää lukukausittain vanhempainiltoja verkkokokousjärjestelmässä. Vanhempainiltaan 

kutsutaan kaikki huoltajat ja myös koulutuksen järjestäjät, vaikka illan pääpainona ovatkin 

asiat huoltajien näkökulmasta. Hanke pitää tarvittaessa verkkokokouksia myös koulutuksen 

järjestäjien kanssa. 

1.6. Osallistumistodistus 

Esiopetuksen tai perusopetuksen oppilas 

Oppilaalle annetaan lukuvuoden päättyessä osallistumistodistus perusopetusta täydentävän 

saamen kielen opiskelusta, mikäli oppilas on osallistunut opetukseen vähintään 70 % 

oppitunneista. Todistukseen merkitään sanallinen arvio vuosiluokilla 1–7 ja numeroarvosana 

vuosiluokilla 8–9.  
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Perusopetuksen oppilaan osallistumistodistus lähetetään oppilaan omaan kouluun hyvissä 

ajoin ennen kevätjuhlaa. Jos koulussa asiasta vastaa joku muu kuin rehtori, pyydämme 

ilmoittamaan tämän henkilön yhteystiedot ennen toukokuuta. 

 

Lukion opiskelija 

Opiskelijalle annetaan osallistumistodistus lukiokoulutusta täydentävän saamen kielen 

opiskelusta. Todistukseen merkitään opetettava kieli, opetuksen laajuus ja sanallinen arvio 

tai numeroarvosana. Opiskelija voi lukea hyväksi saamen opinnot omaan lukioonsa. 

 

2. Etäopetuksen ohjeistaminen 

2.1. Ohjaajien ja oppilaiden perehdyttäminen 

Etäopetuksessa oppilaiden tukena olevat ohjaajat tarvitsevat perehdytystä etäoppilaiden 

tuentaan ja omien työtehtäviensä selkeyttämiseen. Ohjaajan tulee tuntea 

etäopetusympäristö ja kyettävä auttamaan oppilasta teknisten ongelmien ratkaisussa.  

 

Hanke yhteistyössä Virtuaalikoulun kanssa perehdyttää ohjaajat etäopetusympäristöön ja 

ohjaajana toimimiseen ennen etäopetuksen käynnistymistä elokuussa 2019. 

Mahdollisuuksien mukaan perehdytyksiin voi osallistua myös yläkouluikäiset ja lukiolaiset. 

Perehdytys sisältää tietoa ohjaajan vastuusta ja roolista, Adobe Connectin ja Google Suiten 

peruskäytöstä sekä saamen näppäimistön käytöstä. 

2.2. Ohjaajan ohjeet 

Ennen tunnin alkua 

- Tulosta ohjaajan ohjeet ja saamen näppäimistökartta etäopetustilaan 

- Tarkista, että tietokoneet yms. laitteet ovat toimintakunnossa ja että käytössä 

on sama tietokone jokaisella oppitunnilla 

- Tarkista, onko etäopettaja pyytänyt valmistautumaan tuntiin jotenkin 

(tulosteet, värikynät tms.) 

- Ilmoita opettajalle mahdollisista poissaoloista. 

- Aukaise Adobe Connect -etäopetusympäristö ja varmista äänten ja mikrofonin 

kuuluvuus Audio setup wizard -toiminnolla. 
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Tunnin alussa / aikana 

- Katso, että oppilaat pääsevät kirjautumaan 

etätunnille ja tekniikka toimii.  

- Tarkista headsetin istuvuus ja mikrofonin 

asento, niin että mikrofonin pää on leuan 

kohdalla. Ohjeista oppilasta niin, ettei 

mikrofonin sangan päähän kosketa tai 

puhalleta, jottei virtuaaliluokkaan 

aiheudu turhaa häiriöääntä. Ohjeista 

oppilasta vaientamaan mikrofoni 

tarvittaessa virtuaaliluokan 

mikrofonipainikkeesta ja neuvo, että 

headsetin volumea ei saa vaimentaa 

käyttämällä headsetin erillistä 

volumekytkintä, sillä silloin mikrofonin 

mykistys ei näy opettajalle. 

- Avaa virtuaaliluokassa oppilaan web-

kamera ja huolehdi, että se on avoinna oppitunnin ajan.  

- Osallistu mahdollisuuksien mukaan etätunnille omalta tietokoneelta. Näin 

pystyt seuraamaan etätuntia. 

- Kirjaudu vieraana ja niin, että nimestä käy selville kenen oppilaan 

ohjaaja olet, esim. Matti - Jounin ohjaaja tai Maija - Annin äiti 

- Älä jätä oppilasta yksin kesken etäoppitunnin. 

- Etäopetukseen liittyvissä teknisissä ongelmissa (etäohjelmistot) ota yhteyttä 

Virtuaalikoulun etätukipalveluun, jonka tavoittaa parhaiten numerosta 0295 

333 555. Muissa kuin etäohjelmistoihin liittyvissä ongelmissa olkaa 

yhteydessä koulun omaan IT-tukeen. 

- Auta oppilasta tarvittaessa. 

- Valvo yleistä järjestystä, puutu häiritsevästi käyttäytyvän oppilaan toimintaan. 

- Jos oppilailla on ollut tunnilla kirjallisia tehtäviä tai koe, kerää ne tunnin lopuksi 

ja lähetä ne etäopettajalle ohjeiden mukaan. 

- Jos etätuntia ei voida pitää normaalisti, jaa oppilaille etäopettajan lähettämät 

varatehtävät ja valvo tunnin kulkua. 

 

Tunnin lopussa 

- Sulje kaikki opetuksen aikana käytetyt ohjelmat (tai koulun käytännöstä 

riippuen sulje tietokoneet / kirjaudu ulos). 

- Ole aktiivinen opettajan suuntaan 

- Kerro poissaolot ja koulun/oppilaiden poikkeustilanteet 
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- Anna rakentavaa palautetta 
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3. Etäopetusympäristö 

Toimi annettujen ohjeiden mukaisesti, jotta etäopiskelu sujuisi teknisesti mahdollisimman 

hyvin.  

3.1. Etäopetusvälineet 

Windows-tietokone 

Järjestä oppilaalle Windows-käyttöjärjestelmällä varustettu tietokone. Opetukseen eivät 

sovellu Chromebook tai mobiililaitteet, sillä etäjärjestelmien, saamen fonttien ja äänten 

toimivuus on näillä laitteilla ongelmallista. Oppilaalla on oltava käytössään jokaisella 

opetuskerralla sama tietokone, jotta esiasennuksia ei tarvitse suorittaa joka kerta uudelleen 

(esim. saamen fontit ja mahdollinen Adobe Flash -laajennus).  

 

Kiinteä internetyhteys 

Järjestä oppilaan tietokoneeseen kiinteä internetyhteys. Jotta opiskelu olisi teknisesti 

mahdollisimman häiriötöntä, internetyhteyden on oltava mahdollisimman vakaa. Langattomat 

verkot ovat usein pätkiviä ja hidastelevia, joten siksi niiden käyttäminen etäopetuksessa ei 

ole suotavaa. 

Webkamera 

Etäopetuksessa oppilaalla on oltava web-kamera. 

 

Langalliset USB-headsetit 

Oppilas tarvitsee USB-liittimellä varustetun langallisen headsetin eli kuuloke-mikrofoni -

yhdistelmän. Suosittelemme Logitechin USB-headsettiä (ks. alla oleva kuva).  
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Älä käytä virtuaaliluokassa 3,5 mm jakkiliittimillä varustettuja kuulokkeita/headsettejä, 

tila/pöytämikrofonia, pelikuulokkeita tai nappikuulokkeita. Älä myöskään käytä langattomia 

headsettejä tai pelkästään tietokoneen omaa sisäistä mikrofonia. 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Saamen näppäimistöjen asentaminen 

Näppäimistön asentaminen on koulun IT-tuen tehtävä. Ennen asentamista on otettava 

huomioon eri saamen kielet ja selvitettävä mitä kieltä oppilas opiskelee ja asennettava oikea 

saamen kielen näppäimistö (pohjoissaame, inarinsaame tai koltansaame). Asennusohjeet 

löydät osoitteesta http://divvun.no/keyboards/desktopindex.html tai katso ohjeet alla.  

http://divvun.no/keyboards/desktopindex.html
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Ohje näppäinten asentamiseen 

 
1. Valitse kohdasta Lataukset tarvitsemasi saamen kielen näppäimistöt oman 

koneesi käyttöjärjestelmän mukaisesti 

2. Valitse kohdasta Layouts tarvitsemasi saamen kielen näppäinkartta. 

3. Valitse kohdasta Käyttöohjeet ohjeistus näppäimistön käyttöönottoon oman 
koneesi käyttöjärjestelmän mukaisesti. 
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3.2. Ohjeet Adobe Connectin käyttöön 

Käy läpi nämä ohjeet ja pidä ne helposti saatavillasi aina, kun kirjaudut virtuaaliluokkaan. 

3.2.1. Hyvissä ajoin ennen ensimmäistä käyttökertaa 

● Voit testata itseksesi, kuinka tietokoneesi soveltuu AC-virtuaaliluokan vaatimuksiin 

seuraavasta linkistä: AC Testaus. Valitse Run Diagnostic Test. 

● Opettele säätämään tietokoneesi ääniasetuksia ohjauspaneelista (ks. 3.3. 

Tietokoneen ääniasetukset). 

3.2.2. Toimenpiteet ennen tunnin alkua 

1. Kytke langalliset USB-headsetit sekä web-kamera tietokoneeseen jo ennen Adobe 

Connectin käynnistämistä. Älä irrota USB-headsettiä tai web-kameraa kesken Adobe 

Connect -luentoa, ellei sinua erikseen kehoteta virtuaalitukipalvelun toimesta sitä 

tekemään. 

2. Sulje kaikki ohjelmat, joita et oppitunnin aikana tarvitse. Esim. jos koneellasi on 

Skype-sovellus, niin sulje se ennen virtuaaliluokkaan tuloa, koska se voi haitata 

mikrofonin toimintaa. 

3. Tarkista ääniasetuksesi (ks. 3.3. Windows-tietokoneen ääniasetukset) 

4. Käytä internet-selaimena Google Chromea, jolla etäopetuksessa käytettävät 

sovellukset toimivat parhaiten. 

5. Saavu virtuaaliluokkaasi saamasi linkin kautta aina hyvissä ajoin etäoppitunnin alkua, 

jotta tekniset asiat voidaan testata ja saada toimimaan ennen opetuksen alkua. 

6. Tallenna virtuaaliluokkasi osoite selaimesi suosikkeihin. 

7. Jos ohjelma pyytää asentamaan Adobe Flash -liitännäisen tai lisäosan, salli asennus.  

 

 
 

8. Tämän jälkeen selaimeen ilmestyy 

kirjautumisruutu.  

9. Oppilas kirjautuu aina vieraana eli kohdasta 

Guest. Anna Username-kohtaan aina koko 

nimesi eli etu- ja sukunimesi.  

10.Paina Enter Room. 

 

 

 

 

 

https://sogsakk.adobeconnect.com/common/help/en/support/meeting_test.htm
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3.2.3. Virtuaaliluokkaan saavuttaessa 

Ensimmäisellä kerralla luokkaan kirjautuessa ruudulle ilmestyy pieni ponnahdusikkuna, jossa 

on ohjeistus Adobe Connectiin (Tips for using Adobe Connect for Participants). Laita ruksi 

kohtaan Don’t show this again, jolloin ikkuna ei avaudu seuraavalla kirjautumiskerralla. 

Käy ohjeistus läpi ja sulje ponnahdusikkuna oikean yläreunan rastista. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Näet oman ja muiden luokkaan kirjautuneiden osallistujien nimet Attendees/Osallistujat-

listassa.  

3.2.4. Ääniasetukset ja -valinnat 

Mikrofonin aktivointi 

● Mikrofonisi ei ole oletuksena päällä, vaan se täytyy joka kerta aktivoida, jotta pääset 

mm. säätämään äänenvoimakkuutta. 

● Aktivoi mikrofoni klikkaamalla valkoista Mikrofoni-kuvaketta virtuaaliluokan 

yläpalkista.  

● Jos ohjelma kysyy suomeksi tai englanniksi, sallitaanko mikrofoni, niin vastaa Salli 

tai Allow.  

● Mikrofonisi on aktiivinen, kun sen kuvake muuttuu vihreäksi.  

 

Oikean mikrofonin valinta ja äänenvoimakkuus 

● Paina ensin virtuaaliluokan yläpalkista Mikrofoni-kuvakkeen viereistä pientä valkoista 

nuolipainiketta. 

 

● Paina Select Microphone ja tarkista, että käyttämäsi usb-headset on valittuna, jotta 

äänesi kuuluu luokkaan headsettien kautta. Tietokoneen sisäisen mikrofonin 
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käyttäminen aiheuttaa kaikumista, ja luokkaan kuuluvat kaikki äänet koneen 

ympäristöstä. 

 

● Testaa oman mikrofonin äänenvoimakkuus painamalla yläpalkin Mikrofoni-

kuvakkeen valikosta Adjust Microphone Volume ja säädä äänenvoimakkuutta 

tarvittaessa. 

● Omat äänet tulee aina testata ennen oppitunnin alkua valitsemalla Meeting-valikosta 

Audio Setup Wizard. Testaa mikrofonin toiminta nauhoittamalla omaa ääntäsi 

Record-toiminnolla ja kuuntelemalla nauha Play-toiminnolla. Testauksen aikana et 

kuule luokan muita osallistujia eivätkä muut kuule sinua. 

 

Mikrofonin avaaminen ja sulkeminen 

● Virtuaaliluokassa osallistujat pitävät mikrofoninsa pääsääntöisesti suljettuina ja 

avaavat sen itse, kun on saanut opettajalta puheenvuoron. 

● Mikrofoni mykistetään ylläkuvatun aktivoinnin jälkeen painamalla vihreää Mikrofoni-

kuvaketta uudelleen, jolloin kuvakkeen päälle ilmestyy punainen poikkiviiva, joka 

ilmaisee myös muille osallistujille, että mikrofonisi on kiinni eli Mute-tilassa. 

● Älä käytä headset-laitteen omia Mute- eli äänenmykistyspainikkeita, koska niiden 

käyttäminen ei näy muille osallistujille eli Mikrofoni-kuvakkeen päälle ei ilmesty 

poikkiviivaa. 

● Mikrofonin saa avattua painamalla Mikrofoni-kuvaketta, jolloin punainen poikkiviiva 

kuvakkeen päältä poistuu. 

● Lapin yliopiston tekemä ohjevideo AC-ääniasetuksista: https://youtu.be/2tvoxDuF8s8 

3.2.5. Oman videokuvan jakaminen 

● Varmista, että web-kamerasi on kytketty tietokoneen USB-porttiin jo ennen 

kirjautumista. Käytettävä kamera voi olla myös kiinteänä esim. kannettavassa 

tietokoneessa. 

● Paina ensin virtuaaliluokan yläpalkista Videokamera-kuvakkeen viereistä pientä 

valkoista nuolipainiketta. Paina Select Camera ja valitse sieltä kamera, jota haluat 

käyttää. 

● Avaa kamera painamalla valikosta Start My Webcam. Paina lisäksi oman kuvasi 

päältä Start Sharing, jolloin kuvasi välittyy muille osallistujille. 

https://youtu.be/2tvoxDuF8s8
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● Voit pysäyttää videokuvan eli ottaa itsestäsi still-kuvan painamalla Pause-painiketta, 

joka ilmestyy, kun viet hiiren oman videokuvasi päälle. 

● Jos haluat poistaa videokuvan näkyvistä, vie kursori videokuvasi päälle ja klikkaa 

oikeassa yläkulmassa olevaa rastia. 

● Lapin yliopiston tekemä ohjevideo AC-videokuvan käytöstä: 

https://youtu.be/0sA6-TlCzqY 

3.2.6. Virtuaaliluokan toiminnot osallistujille 

Tilamerkit 

Osallistujien käytössä on erilaisia tilamerkkejä, joilla voi osoittaa muille mielipiteitä tai pyytää 

puheenvuoroa. Tilamerkit löytyvät ylävalikosta Viittaus-kuvakkeen takaa.  

 

 

 

 

Kun osallistuja on asettanut jonkin tilamerkin päälle, hän voi itse poistaa merkin päältä joko 

näpäyttämällä kyseistä valikon kuvaketta uudestaan tai valitsemalla valikon alaosasta 

kohdan Clear Status.  

 

https://youtu.be/0sA6-TlCzqY
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Viittaaminen / Puheenvuoron pyytäminen (Raise hand) 

● Opettajalta pyydetään puheenvuoroa painamalla Raise Hand. 

 

Pikavastauspainikkeet (Agree tai Disagree) 

● Opettajan esittämään kysymykseen osallistuja vastaa KYLLÄ 

painamalla Agree. 

● Opettajan esittämään kysymykseen osallistuja vastaa EI painamalla 

Disagree. 

 

Poissaolo (Step Away / Step In) 

● Kun osallistuja poistuu tietokoneensa ääreltä tai opiskelussa pidetään 

yhteinen tauko, paina Step Away.  

● Kun poissaolomerkin laittaa päälle, mikrofoni sulkeutuu 

automaattisesti. 

● Kun saavut takaisin luokkaan, paina samasta valikosta Step In. 

Huomaathan, että mikrofoni on äänettömällä, kunnes avaat sen. 

3.2.7. Chat eli keskustelualue 

Luokan yhteiset viestit (Chat Everyone) 

● Luokassa on käytettävissä yhteinen keskustelualue eli Chat (Everyone). Tähän 

alueeseen kirjoitetut viestit näkyvät kaikille luokassa olijoille. 

 

Yksityisviestit (Private Chat) 

● Jokainen osallistuja voi kirjoittaa toisilleen yksityisviestejä viemällä hiiren kursorin 

osallistujan nimen päälle, jolloin oikealle ilmestyy valikko, josta valitaan Start Private 

Chat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● Sen jälkeen Chat-ikkunan Everyone-välilehden viereen ilmestyy uusi välilehti, jossa 

osallistujat voivat keskustella yksityisesti. 
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3.2.8. Virtuaaliluokasta poistuminen 

Luokasta poistutaan sulkemalla selain oikean yläkulman rastista, jolloin samalla oppilaan 

nimi poistuu luokan Attendees-osallistujalistasta. 

3.3. Windows-tietokoneen ääniasetukset 

 

1. Avaa koneesi Hakutoiminto  

○ Windows 7 -käyttöjärjestelmässä se 

löytyy klikkaamalla vasemmassa 

alalaidassa olevaa Windows-kuvaketta 

 

○ Windows 10 -käyttöjärjestelmässä se 

löytyy vasemmasta alalaidasta 

 

2. Hae ääniasetukset hakusanalla Ääni 

3. Avautuu uusi ikkuna, jossa on useita välilehtiä. 

4. Valitse ensimmäinen välilehti Toistaminen.  

○ Etsi käytössäsi oleva USB-

headset, klikkaa se siniseksi ja 

paina alhaalta Aseta oletus -

painiketta.  

○ Tämän jälkeen laitteen kohdalle 

ilmestyy vihreä pallo, joka 

ilmaisee, että laite on valittu 

oletuslaitteeksi. 

○ Paina vielä Ominaisuudet-

nappia, jolloin avautuu uusi 

ikkuna. Sieltä valitaan välilehti 

Tasot, jossa äänen tasoksi 

valitaan esim. 60. 

○ Paina OK. 

  

5. Valitse sitten toinen välilehti Tallennus. 

○ Etsi käytössäsi oleva USB-headset, klikkaa se siniseksi ja paina alhaalta 

Aseta oletus -painiketta.  

○ Tämän jälkeen laitteen kohdalle ilmestyy vihreä pallo, joka ilmaisee, että laite 

on valittu oletuslaitteeksi. 

○ Paina vielä Ominaisuudet-nappia, jolloin avautuu uusi ikkuna. Sieltä valitaan 

välilehti Tasot, jossa äänen tasoksi valitaan esim. 85. 

○ Paina OK. 

6. Sulje Ääni-ikkuna. 
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3.4. Ohjeet Google Suiten peruskäyttöön  

Saamen kielten etäopetuksen tukena käytetään Google Suite -palvelua. Etäopetusta varten 

oppilaille luodaan Utsjoen kunnan Google Suite -tunnukset, jolloin hankkeella on mahdollista 

hallinnoida salasanoja ja lähettää ne tarvittaessa oppilaille. Jos omalla koululla on 

käytössään omat Googlen Suite-tunnukset, saamen kielten etäopetuksessa käytetään oman 

koulun tunnuksia. 

 

Ohjaaja/oppilas avaa oppilaan Google Suite -palvelun ennen tunnin alkua. Kun Google Suite 

palveluun on kirjauduttu sisään, oppilas pääsee nopeasti osallistumaan opettajan antaman 

Google Drive -tiedoston lukemiseen ja muokkaamiseen. 

1. Opettaja antaa etäoppitunnilla AC-luokassa Chat-ikkunaan tiedoston linkin.  

2. Oppilas avaa tiedoston linkin kautta. 

3. Opettaja näkee tiedostossa oppilaan nimestä, että hän osallistuu työskentelyyn. 

4. Tiedostojen hakeminen on ohjeistettu luvussa 3.2.4. Tiedoston hakeminen Google 

Drivestä 

 

3.4.1. Kirjautuminen Google Suite -palveluun 

1. Avaa Google Chrome-selain. 

2. Kirjoita ylhäällä olevaan osoitekenttään gmail.com 

3. Paina oikealla ylhäällä sinistä Kirjaudu sisään painiketta. 

a. Jos olet jo kirjautunut jollekin tilille, kirjaudu ulos 

b. Tämän jälkeen avautuu ruutu, jossa tulee valita kohta Käytä toista tiliä 

4. Kirjoita oppilaan käyttäjätunnus ja paina Seuraava-painiketta. 

5. Kirjoita oppilaan salasana ja paina Seuraava-painiketta. 

6. Valitse vohveli-valikosta Drive (kuvassa ylärivin kolmas). 
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3.4.2. Tiedoston haku ja uuden luominen Google Drivestä 

Hakukenttä 

Kirjoita hakukenttään tiedoston nimi tai osa nimestä. 

 

Oma Drive / Jaettu minun kanssani 

Valitse Oma Drive, jos etsit itse luotua dokumenttia. 

Valitse Jaettu minun kanssani, jos etsit toisen henkilön sinulle jakamaa dokumenttia. 

 

Viimeisimmät 

Valitse Viimeisimmät, jos etsit viimeksi muokattuja tiedostoja. 
 

Dokumenttilista 

Dokumentti-lista sisältää dokumentit ja tiedostot aakkosjärjestyksessä. Jokaisen dokumentin 

nimen perässä näet, milloin sitä on muokattu viimeksi ja kuka muokkauksen on tehnyt. 

 

Uuden dokumentin luominen 

Valitse +Uusi-painikkeen kautta Google Docs.  
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4. Yhteyshenkilöt 

Saamen kielten etäopetushanketta johtaa projektipäällikkö Eila Tapiola Utsjoen kunnasta ja 

koordinoi Arla Magga Saamelaiskäräjiltä. Heihin voi olla yhteydessä kaikissa saamen kielten 

etäopetukseen liittyvissä asioissa. 

 

Eila Tapiola  

eila.tapiola(at)utsjoki.fi 

040 7012 094 

 

Arla Magga 

arla.magga(at)samediggi.fi 

040 1985 033 

 

Hankkeen nettisivuilta löytyy ajankohtaista tietoa saamen kielten etäopetushankkeesta, sen 

työntekijöistä ja opettajista sekä linkkejä saamen kielten oppimateriaaleihin. Nettisivujen 

kautta ilmoittaudutaan myös seuraavan lukuvuoden opetukseen. 

 

https://www.saamenetaopetus.com/ 

  

https://www.saamenetaopetus.com/
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Tulostettava liite 1: Ohjaajan ohjeet etätunnille 

 

Ennen tunnin alkua 

- Tulosta ohjaajan ohjeet ja saamen näppäimistökartta etäopetustilaan 

- Tarkista, että tietokoneet yms. laitteet ovat toimintakunnossa ja että käytössä 

on sama tietokone jokaisella oppitunnilla 

- Tarkista, onko etäopettaja pyytänyt valmistautumaan tuntiin jotenkin 

(tulosteet, värikynät tms.) 

- Ilmoita opettajalle mahdollisista poissaoloista. 

- Aukaise Adobe Connect -etäopetusympäristö ja varmista äänten ja mikrofonin 

kuuluvuus Audio setup wizard -toiminnolla. 

 

Tunnin alussa / aikana 

- Katso, että oppilaat pääsevät kirjautumaan 

etätunnille ja tekniikka toimii.  

- Tarkista headsetin istuvuus ja mikrofonin 

asento, niin että mikrofonin pää on leuan 

kohdalla. Ohjeista oppilasta niin, ettei 

mikrofonin sangan päähän kosketa tai 

puhalleta, jottei virtuaaliluokkaan 

aiheudu turhaa häiriöääntä. Ohjeista 

oppilasta vaientamaan mikrofoni 

tarvittaessa virtuaaliluokan 

mikrofonipainikkeesta ja neuvo, että 

headsetin volumea ei saa vaimentaa 

käyttämällä headsetin erillistä 

volumekytkintä, sillä silloin mikrofonin 

mykistys ei näy opettajalle. 

- Avaa virtuaaliluokassa oppilaan web-

kamera ja huolehdi, että se on avoinna oppitunnin ajan.  

- Osallistu mahdollisuuksien mukaan etätunnille omalta tietokoneelta. Näin 

pystyt seuraamaan etätuntia. 

- Kirjaudu vieraana ja niin, että nimestä käy selville kenen oppilaan 

ohjaaja olet, esim. Matti - Jounin ohjaaja tai Maija - Annin äiti 

- Älä jätä oppilasta yksin kesken etäoppitunnin. 

- Etäopetukseen liittyvissä teknisissä ongelmissa (etäohjelmistot) ota yhteyttä 

Virtuaalikoulun etätukipalveluun, jonka tavoittaa parhaiten numerosta 0295 
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333 555. Muissa kuin etäohjelmistoihin liittyvissä ongelmissa olkaa 

yhteydessä koulun omaan IT-tukeen. 

- Auta oppilasta tarvittaessa. 

- Valvo yleistä järjestystä, puutu häiritsevästi käyttäytyvän oppilaan toimintaan. 

- Jos oppilailla on ollut tunnilla kirjallisia tehtäviä tai koe, kerää ne tunnin lopuksi 

ja lähetä ne etäopettajalle ohjeiden mukaan. 

- Jos etätuntia ei voida pitää normaalisti, jaa oppilaille etäopettajan lähettämät 

varatehtävät ja valvo tunnin kulkua. 

 

Tunnin lopussa 

- Sulje kaikki opetuksen aikana käytetyt ohjelmat (tai koulun käytännöstä 

riippuen sulje tietokoneet / kirjaudu ulos). 

- Ole aktiivinen opettajan suuntaan 

- Kerro poissaolot ja koulun/oppilaiden poikkeustilanteet 

- Anna rakentavaa palautetta 
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Tulostettava liite 2: Instruktioner för 

distansundervisningslektion             

 

Innan lektionen börjar 

- Printa ut instruktioner för övervakaren och karta över samisk tangentbord 

- Kolla att datamaskiner och annat utstyr fungerar och att det är samma 

datamaskin i bruk under varje lektion 

- Kolla om läraren har bett förbereda till lektionen på något vis (t.ex kopier, 

färgpennor el.d.) 

- Informera läraren om möjliga bortvaron 

- Öppna Adobe Connect -distansundervisningsmiljö och försäkra med Audio 

setup wizard -funktionen att ljud och mikrofon fungerar 

 

I början av / under lektionen 

- Se till att eleverna lyckas logga in till lektionen 

och att tekniken fungerar 

- Kolla att eleverna sätter headset på rätt vis och 

ställer mikrofonen så att mikrofonändan är 

framför hakan. Informera eleven om att 

mikrofonändan får inte röras eller 

blåsas mot för att inte störa 

virtuallektionen med onödig och 

störande ljud. Informera eleven om att 

stänga av mikrofonen vid behov på 

virtualklassens mikrofonknapp och 

berätta att headset volym får inte tystas 

på headset volymknapp för i så fall ser 

läraren inte att eleven har stängt av 

mikrofonen. 

- Öppna elevens web-kamera på virtualklassen och se till att den är öppen 

under hela lektionen  

- Delta själv om möjligt i distanslektionen på din egen dator. På så sätt kan du 

följa med på lektionen.  

- Logga in som gäst och så att man kan se vems övervakare du är, t.ex. 

Matti - Jounis övervakare eller  Maija - Annis mamma. 

- Lämna inte eleven ensam under lektionen. 

- I fall av tekniska problem som gäller distansundervisning (distansprogram) ta 

kontakt med Virtualskolans distansstödbetjäning (Virtuaalikoulun 
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etätukipalvelu) i numret 0295 333 555. I fall av andra tekniska problem ta 

kontakt med skolans eget IT-stöd. 

- Hjälp eleven vid behov. 

- Håll ordning i rummet och ingrip störande beteende. 

- I fall eleverna har haft skriftliga uppgifter eller skriftligt prov under lektionen 

samla in alla uppgifter i slutet av lektionen och skicka till läraren enligt råd. 

- Om distanslektion inte kan hållas normalt dela ut all material läraren har sent 

till eleverna och övervaka lektionen. 

 

I slutet av lektionen 

- Stäng alla program som har varit i bruk under lektionen (eller beroende av 

skolans handlingssätt stäng av datorer / logga ut). 

- Ta aktivt kontakt med läraren 

- Berätta om bortvaron och möjliga avvikelser i elevernas / skolans program 

- Ge konstruktiv respons 
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Tulostettava liite 3: Saamen kielten 

näppäimistökartat 

Pohjoissaamen näppäimistökartta (Windows) 

 

Inarinsaamen näppäimistökartta (Windows) 
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Koltansaamen näppäimistökartta (Windows) 

 


