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Novidan tiedote etäopetukseen siirtymisestä 

 

 

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri on 1.12. antanut koronaepidemiaan liittyen uudet 
suositukset, jotka koskevat myös maakunnan toisen asteen ammatillista- ja 
lukiokoulutusta. 

Novidan ammatillinen opetus siirtyy pääasiallisesti etäopetukseen torstaina 3.12. klo 8.00 
alkaen. Etäopetus päättyy 23. joulukuuta. 

Novidan lukio siirtyy etäopetukseen maanantaina 7.12. klo 8.00 alkaen ja etäopetus 
päättyy 23. joulukuuta. 

Välttämättömän lähiopetuksen toteuttaminen 
 
Novidan ammatillisessa koulutuksessa annetaan oppilaitoksen tiloissa lähiopetusta ja 
työpaikoilla opetusta seuraavissa tapauksissa: 
1. Logistiikan ajo-opetusta järjestetään ensisijaisesti valmistuville opiskelijoille 
yksilöopetuksena. 
2. Työpaikalla tapahtuva oppiminen alkaa ja jatkuu normaalisti, jos työpaikka sen sallii. 
3. Laajennettu työpaikalla toteutettava oppiminen on mahdollista koulutus- tai 
oppisopimuksena. 
4. Erityisen tuen opiskelijalla on mahdollista saada ohjausta myös oppilaitoksessa. 
5. Jouluna valmistuvat opiskelijat voivat suorittaa näyttöjä oppilaitoksen tiloissa. 
6. Kaikille lähiopetuksessa oleville järjestetään ruokailu oppilaitoksessa. 
7. Lähiopetuksessa tulee noudattaa kaikkia turvallisuusmääräyksiä ja käyttää 
kasvomaskia. 
 

Etäopetuksen toteuttaminen 

Kaikki lukujärjestyksen mukainen opetus järjestetään ja toteutetaan. Opiskelijan tulee 
osallistua etäopetukseen. Pääasiallinen etäopetusväline on Office 365, Itslearning ja 
opetusalojen verkko-oppimisympäristöt kuten esim. Teams. Etäopetuksena voi opettaa 
käytännön tehtäviä myös kamerayhteydellä tai tehdyillä tallenteilla. Opettaja seuraa 
luotettavalla tavalla opiskelijoiden läsnäoloa ja suorituksia ja opettaja on opiskelijoiden 
tavoitettavissa oppituntien ajan. Oppitupa ja rästipaja nykymuotoisena keskeytyvät 
toistaiseksi, mutta tukea opiskelijalle annetaan etänä. Opetuksen toteutuksen 
valvontavastuu on koulutuspäälliköillä. Novida ei järjestä ruokailua etäopetuksessa oleville. 
Tarkempaa tietoa etäopetuksesta antaa oma vastuuopettaja, ohjaaja ja koulutuspäällikkö. 
 
Tietotekniikan tuki 
 
Novidan IT-tuki auttaa opettajia ja opiskelijoita tietotekniikkaan ja Novidan käytössä oleviin 
ohjelmiin, sovelluksiin ja laitteisiin liittyvissä asioissa. 
IT-tuki pystyy tarvittaessa ottamaan etäyhteyden laitteeseesi ja korjaamaan vian. Lähetä 
sähköpostia tai soita ennen kuin avaat etäyhteyden. 



Etätuki linkistä luot etäyhteys pyynnön Novidan IT-tukeen. Linkistä lataantuu työasemaan 
ohjelma, jonka sallimalla IT-tuki muodostaa etäyhteyden työasemaan. Linkki löytyy myös 
www.novida.fi/it -sivulta 

Novida IT Helpdesk: puh. 040 130 8535, sähköposti: helpdesk@novida.fi  
Tukihenkilöt: 
Marko Kiviniemi               marko.kiviniemi@novida.fi                  puh. 040 9001320 
Simo Rajamäki                simo.rajamaki@novida.fi                     puh. 040 9001577 
Kimmo Sjöblom               kimmo.sjoblom@novida.fi                   puh. 050 5461106 
Juha Skyttälä                   juha.skyttala@novida.fi                       puh. 040 9001335 
IT-tuki on auki ma – to klo 8-16, pe klo 8-15. 

Etäopetukseen siirtymisellä ei ole vaikutusta Novidan ja kuntayhtymän henkilökunnan 
palvelussuhteisiin. Osa henkilökunnasta jatkaa etätyössä. 

Lisätietoja antavat 
pedagoginen rehtori Petri Lähde puh. 040 900 1340 (Lieto, Loimaa ja Uusikaupunki) 
lukion rehtori Hannu Lahti puh. 050 512 6049 (Loimaa) 
apulaisrehtori Jouko Tevasaari puh. 040 900 1282 (Loimaa) 
apulaisrehtori Juha Jokinen puh. 050 376 1040 (Uusikaupunki ja Lieto) 
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