
Kangasalan toimintamalli 
poikkeusolojen etäopetukseen

Case Pitkäjärven koulusta koko kunnan malliin



Vesa Hursti

LUOKANOPETTAJA

SUORAMAN KOULU

KANGASALA

ALUETUTOR

OSAKE

HARRASTUKSENA 

VPK-TOIMINTA (TÄSTÄ 
HARRASTUKSESTA  ON OLLUT VIIME 

VIIKKOINA HYÖTYÄ ☺)



VIIKKO 11 
LÄHTI 

KÄYNTIIN 
NÄILLÄ 

UUTISILLA



Lähtötilanne Kangasalla Pitkäjärven 
koulun sulkeutuessa
• Ei olemassa olevaa suunnitelmaa poikkeusolojen etäopetukseen

• Keskustelu oli käynnistymässä 

• Käytössä O365, G Suite, Moodle, Pedanet, yms. eli paljon vaihtoehtoja

• Eri alustoja käytettiin vaihtelevasti. Koulu- ja opettajakohtainen valinnanvapaus

• G Suite otettu Tre-seudulla käyttöön lukuvuoden aikana ja Pirkanmaan 
tutoropettajat2 –hankkeen tutorit kouluttaneet opettajia seutukunnallisena 
hanketyönä

• Vaarana oli, että tilanne leviää nopeasti



Tehtävän anto ma 9.3. (opjory)

• Tiistaina 10.3. klo 10.00 Pitkäjärven koulun opettajien kanssa muodostettu 
etäyhteys ja opekokous klo 11.00. verkossa.

• Suunnitelma ja  askelmerkit, joilla voidaan edetä.

• Tutoropettajia vapautetaan opetustyöstä tarvittava määrä toiminnan 
käynnistämiseksi ja johdon tueksi.



Toimintamalli 
• Word-dokumentti 

• Linkki löydettävissä SeOpin Trello –seinältä 
• Check-lista huomioitavista asioista

• Keep it simple kantava ajatus

• Toimintamalli, miten edetä ja mitä on käytettävissä

• Ensimmäiset etäyhteydet ohjatusti Google Meetillä
• Helppo käyttää

• Saadaan nopeasti muodostettua yhteys opettajiin ja edelleen oppilaisiin

• Voidaan hyödyntää myös toimialueen ulkopuolisia Google-tunnuksia

• Opettaja/ koulu valitsee työkalut tilanteen vakauduttua
• Hyödynnetään jo käytössä olevaa toimintakulttuuria

• Opettaja (ja koulu) valitsee, koordinaattorit, tutorit ja koulujen ICT-asiantuntija  huolehtivat 
tuen ja työkalut 



Toteutuksesta huomioita
• Opettajat ottivat nopeasti ”homman haltuun”.

• Etäkokoustekniikan harjoittelu henkilöstön kesken auttoi muissa kouluissa. Yksikin 
harjoituskerta ennen karanteenia oli paljon.

• Vaikka tilanne levisi nopeasti viikon aikana myös muutamiin muihin kouluihin, henki oli 
rauhallinen.

• Tilanteen tasaantumiseen meni noin kaksi viikkoa

• Tehtävän jako ja delegointi
• Hallinnolla kädet täynnä työtä, mediaa yms.

• Selkeä tehtävän anto, ohjeistus ja vastuutus kaikille toimijoille

• Nopean viestinnän mahdollisuus (Etäopetusryhmässä tutorit, rehtorit, asiantuntijat  ja ylläpito)

• Valinnan vapaus aiheutti yllättävän vähän sekaannusta
• Teamssia ja Sharepointtia ja muita O365-työkaluja oli jo käytetty aikaisemmin

• Jokaisella alustalla on omat vahvuudet ja heikkoudet. 

• Ne opettajat, jotka eivät olleet käyttäneet mitään, ottivat paljon käyttöön Classroomia

• Kuraattorit ja –psykologit ja isojen aineryhmien yhteistyö Teamssiin



Toteutuksesta huomioita

• Tiedottaminen
• Wilman ja huoltajien kuormittuminen

• Päivittyvät pysyvät tiedotteet Wilman etusivulla

• Sharepoint henkilökunnalle ja Google Sites organisaation ulkopuolelle

• Henkilöstön koulutus
• Opetushenkilöstön Meet-huone

• Tavoite: Säännölliset koulutustuokiot, esim. torstaina sähköiset kokeet ja pari sanaa 
arvioinnista

• Tuen ja tutorien tavoitettavuus 
• Pyrkimys kattavuuteen ja keskitettyyn koulutukseen ja tiedottamiseen

• Huomio myös työpäivien pituuteen ja jaksamiseen



Mitä seuraavaksi?
• +1 –ajattelumalli. Mikä on mahdollinen seuraava asia, joka vaatii huomiota?

• Arviointi poikkeusoloissa?
• Olisiko edelleen Keep it Simple –hyvä ajatus?

• Miten nyt otettu kollektiivinen digiloikka hyödynnetään opetushenkilöstön 
osaamisen kehittämisessä?
• Mitä tutoroidaan seuraavaksi?

• Lähiopetuksessa hyödynnettävät sovellukset ja menetelmät ensi lukuvuonna kysyttyjä?

• Mitä otetaan mukaan poikkeusolojen järjestelyistä, mitä ei?
• Yhteen hiileen puhaltaminen, auttaminen ja yhteistyö

• Koulutuksenjärjestäjien, yritysten ja yhteisöjen ”talkoohenki”

• Tietohallinnon tekemät joustot omiin käytäntöihinsä



Kiitos!
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