
YTO-verkko-opinnot, kesä 2022 

Voit opiskella verkko-opinnoilla myös kesällä. Kun ilmoittaudut touko- ja kesäkuun aikana 

verkko-opinnolle, sinut nostetaan KESÄ-verkko-opinnolle. Voit opiskella näillä verkko-opinnoilla 

30.9.2022 asti. Varmista, että opinto tulee valmiiksi siihen mennessä. 

Opettajien kesän vapaajaksojen vuoksi lue huolella ilmoittautumista ja arviointia koskevat päi-

vämäärät.  

Ilmoittautuminen 

Ilmoittaudu 3.6.2022 asti normaalisti verkko-opinnosta vastaavalle opettajalle verkkosivuilta löy-

tyvän listan mukaisesti: https://www.keuda.fi/opiskelijalle/hoksin-mahdollisuudet/verkko-opis-

kelu/ 

Ilmoittaudu 6.6.-17.6.2022 alla olevan taulukon mukaisesti. HUOM! Ilmoittaudu 17.6.2022 vii-

meistään klo 12. 

Näin ilmoittaudut:  

- Lähetä sähköpostia verkko-opinnon opettajalle (ks. taulukko) 

- Kerro koko nimesi ja toimipisteesi 

- Kerro, mitä opintoa haluat tehdä. Muista mainita, onko kyseessä pakollinen vai valinnainen 

opinto.  

- Huom! Jos tavoitteesi on valmistua elokuussa, mainitse asiasta viestissäsi. Näin opettaja 

tietää arvioida suorituksesi kiireellisenä, kun hän palaa elokuussa töihin. 

 

Ohjaus ja arviointi verkko-opinnolla 

- Voit opiskella verkko-opinnoilla koko kesän. Huomaa kuitenkin, että: 

o Voit saada ohjausta ja arviointeja verkko-opinnoilla joko 10.6. tai 17.6. asti. Tarkista 

alla olevasta taulukosta opiskelemaasi verkko-opintoa koskeva päivämäärä. 

o Näiden päivämäärien (10.6. tai 17.6.) jälkeen tulevat suoritukset arvioidaan elo-

kuussa.  

 

Kun verkko-opinto on valmis 

- Jos saat verkko-opinnon valmiiksi ennen 10.6.2022 tai 17.6.2022: lähetä sähköpostiviesti 

asiasta verkko-opinnosta kesällä vastaavalle opettajalle (ks. alla oleva taulukko) 

 

- Jos saat verkko-opinnon valmiiksi 10.6.2022 tai sen jälkeen/17.6.2022 tai sen jälkeen: lä-

hetä viesti verkko-opinnosta normaalisti vastaavalle opettajalle: 

https://www.keuda.fi/opiskelijalle/hoksin-mahdollisuudet/verkko-opiskelu/  

o Huom! Jos tavoitteesi on valmistua elokuussa, mainitse asiasta viestissäsi. Näin 

opettaja tietää arvioida suorituksesi kiireellisenä, kun hän palaa elokuussa töihin. 
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Verkko-opintojen opettajat kesällä 6.6.2022 alkaen 

Huom. Jos opettajan nimi on suluissa, hän ottaa vastaan vain ilmoittautumisia. Tällöin et voi saada 

arviointeja ja ohjausta kesä-heinäkuussa, vaan vasta elokuussa. 

 

Pakolliset verkko-opinnot 

Pakolliset verkko-opin-
not 

6.6. – 
10.6.2022 

13.6.–
17.6.2022 

Viestintä ja vuorovaiku-
tus äidinkielellä, suomi, 
pakollinen 4 osp 

Maria Sep-
pänen 

(Ilona 
Tarkki) 

Viestintä ja vuorovaiku-
tus suomi toisena kie-
lenä, pakollinen 4 osp 

Ei opetta-
jaa kesällä 

 
Ei opetta-
jaa kesällä 

 

Viestintä ja vuorovaiku-
tus toisella kotimaisella 
kielellä, ruotsi, pakolli-
nen 1 osp 

Nina Wik-
ström 

Ilona 
Tarkki 

Viestintä ja vuorovaiku-
tus vieraalla kielellä, 
pakollinen 3 osp 

Ilona Tarkki 
ja Kirilla 
Huttu-
Dabbs 

Ilona 
Tarkki 

Toiminta digitaalisessa 
ympäristössä, pakolli-
nen 2 osp 

Anna Pel-
tonen 

(Ilona 
Tarkki) 

Taide ja luova ilmaisu, 
pakollinen 1 osp 

Maria Sep-
pänen 

(Ilona 
Tarkki) 

Matematiikka ja mate-
matiikan soveltaminen, 
pakollinen 4 osp 

Tiina Kopra 
(Ilona 
Tarkki) 

Fysikaaliset ja kemialli-
set ominaisuudet ja nii-
den soveltaminen, pa-
kollinen 2 osp 

Kati Lag-
ström 

(Ilona 
Tarkki) 

Yhteiskunnassa ja kan-
salaisena toimiminen, 
pakollinen 2 osp 

Ville Räsä-
nen 

(Heikki 

Marjamaa) 

Työelämässä toimimi-
nen, pakollinen 2 osp 

Jaana Ris-

tioja 

(Heikki 

Marjamaa) 

Yrittäjyys ja yrittäjämäi-
nen toiminta, pakolli-
nen 2 osp 

Anssi 
Kakko 

(Heikki 
Marjamaa) 

Kestävän kehityksen 
edistäminen, pakolli-
nen 1 osp 

Sini Kettu-

nen 

(Heikki 
Marjamaa) 

Työkyvyn ja hyvinvoin-
nin ylläpitäminen, pa-
kollinen 2 osp 

Mira Oras 
(Heikki 

Marjamaa) 

Valinnaiset verkko-opinnot 

Valinnaiset verkko-
opinnot 

6.6. – 
10.6.2022 

13.6.–
17.6.2022 

Viestintä ja vuorovaiku-
tus äidinkielellä, suomi, 
valinnainen 3 osp 

Maria Sep-
pänen 

(Ilona Tarkki) 

Viestintä ja vuorovaiku-
tus suomi toisena kie-
lenä, valinnainen 3 osp 

Ei opetta-
jaa kesällä  

Ei opettajaa ke-
sällä  

Viestintä ja vuorovaiku-
tus toisella kotimaisella 
kielellä, ruotsi, valinnai-
nen 3 osp 

Ilona Tarkki 
ja Kirilla 
Huttu-
Dabbs 

Ilona Tarkki 

Viestintä ja vuorovaiku-
tus vieraalla kielellä, va-
linnainen 3 osp 

Nina Wik-
ström 

Ilona Tarkki 

Toiminta digitaalisessa 
ympäristössä, valinnai-
nen 3 osp 

Anna Pelto-
nen 

(Ilona Tarkki) 

Taide ja luova ilmaisu, 
valinnainen 1 osp 

Maria Sep-
pänen 

(Ilona Tarkki) 

Matematiikka ja mate-
matiikan soveltaminen, 
valinnainen 3 osp 

Tiina Kopra (Ilona Tarkki) 

Fysikaaliset ja kemialli-
set ominaisuudet ja nii-
den soveltaminen, va-
linnainen 3 osp 

Kati Lag-
ström 

(Ilona Tarkki) 

Yhteiskunnassa ja kan-
salaisena toimiminen, 
valinnainen 3 osp 

Ville Räsä-
nen 

(Heikki Marja-

maa) 

Työelämässä toimimi-
nen, valinnainen 3 osp 

Jaana Ris-
tioja 

(Heikki Marja-

maa) 

Yrittäjyys ja yrittäjämäi-
nen toiminta, valinnai-
nen 3 osp 

Anssi Kakko 
(Heikki Marja-

maa) 

Kestävän kehityksen 
edistäminen, valinnai-
nen 3 osp 

Sini Kettu-
nen 

(Heikki Marja-
maa) 

Työkyvyn ja hyvinvoin-
nin ylläpitäminen, valin-
nainen 3 osp 

Tommi Ny-
lund 

(Heikki Marja-
maa) 

 


