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Ohjeet oppilaalle ja huoltajille opiskeluun 
poikkeustilanteessa alkaen 18.3.2020.  

 
Oppilaan ohje  
 

• Opiskelu suoritetaan voimassa olevan lukujärjestyksen mukaan 

• Katso aamulla ennen oppituntiesi alkamisaikaa ohjeet Wilmasta (viestit ja/tai 

• tuntipäiväkirja) 

• Suorita annetut tehtävät lukujärjestyksen mukaisessa aikataulussa. 

• Muista, että etäopiskelu on opiskelua ja se arvioidaan kuten perinteinen koulutyö 

• Mikäli tarvitset apua jossakin tehtävässä, kysy apua opettajaltasi esim. Wilman tai 
puhelimen välityksellä tai luokkatoveriltasi 

• Opettaja on tavoitettavissa Wilman välityksellä koulupäivän ajan. 

• Jos et pääse kirjautumaan Wilmaan, ole yhteydessä luokanvalvojaan/-opettajaan  

• Muista, että opettaja seuraa opintosuorituksiasi myös etäopiskelun aikana  
 

 

Huoltajan ohje  
 
Huoltajat joiden on mahdollista järjestää lapsen hoito kotona, menettelevät kuten 
valtioneuvosto suosittaa.  
 
1.-3. luokkalaisten ja erityisessä tuessa olevien 1.-9. luokkalaisten oppilaiden kohdalla opetus 
järjestetään koululla jos huoltajat päättävät oppilaan osallistumisesta koulun lähiopetukseen. 
Mikäli oppilas ei osallistu lähiopetukseen, opetus järjestetään etäopetuksena oppilaan 
kotona. Huoltajan tulee ilmoittaa lähiopetukseen osallistumisesta rehtorille/apulaisrehtorille 
Wilma-viestillä. 
 
Koululaisten iltapäivätoiminta jatkuu lähiopetukseen osallistuville 1-2-luokkien ja erityisen 
tuen oppilaille normaalisti.  
 
4.-9 lk. oppilaiden kohdalla opetuksessa (etä- tai lähiopetuksessa) edetään siten, että vastuu 
opetuksesta on samalla opettajalla kuin normaalioloissakin. Opetus toteutetaan oppilaille 
etäopetuksena sähköisiä välineitä, pääosin Wilmaa hyödyntäen. Ne oppilaat, joiden perheistä 
ei löydy toimivaa tietokonetta, tablettia tai älypuhelinta ovat yhteydessä omaan opettajaan. 
Heille järjestetään tapauskohtaisesti esim. materiaalipaketteja, jotka ovat noudettavissa 
luokanopettajalta/-valvojalta erikseen sovitulla tavalla.   
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Tärkeimmät asiat opetuksen järjestämiseen etäopetuksena: 
 

• Koulu käyttää pääsääntöisesti Wilmaa ohjeiden ja tehtävien annossa etäopetuksen 
aikana 

• Opettaja antaa oppilaalle opiskeluohjeet päivittäin, joko heti aamusta tai viimeistään 
ennen lukujärjestyksen mukaista oppitunnin alkua.  

• Etäopiskelu järjestetään pääsääntöisesti oppilaan lukujärjestyksen mukaisesti 

• Opettaja on tavoitettavissa Wilman kautta 

• Oppilaalla tulee olla oppimateriaalit ja työntekovälineet kotona. Mikäli jostakin syystä 
näin ei ole, tulee olla yhteydessä kouluun oppilaan omaan opettajaan Wilma-viestillä 

• Mikäli oppilas on sairas, oppilaan poissaolot tulee ilmoittaa Wilman tuntimerkintöihin 
kuten lähiopetuksessakin 

• Koulu tiedottaa Wilman kautta päivittyvää tietoa etäopetusjärjestelyistä ja mahdollisista 
muutoksista 

• Jos oppilas ei pääse kirjautumaan Wilmaan, olkaa yhteydessä luokanvalvojaan/-
opettajaan tai koulun toimistosihteeriin. Yhteystiedot löytyvät Peda.net-sivustolta.  

https://peda.net/hollolakarkola

