
 

 

Jämsän lukio / etäopetusohjeet 
 
Tässä poikkeuksellisessa tilanteessa, jossa sekä opiskelijat että opettajat ovat yksin, huomiota täytyy kiinnittää 
erityisesti kaikkien jaksamiseen, ja huolehtia jokaisen mukana pysymisestä. Etäopetus ei ole sama asia kuin opis-
kelijan itsenäinen suoritus, vaan vaatii työlästä suunnittelua, opettamista verkon välityksellä ja aktiivista yhtey-
denpitoa opiskelijoihin. 
 

1. Arviointiperusteet 
Arviointiperusteet tulee tehdä opiskelijoille selväksi heti jakson alkaessa. Opiskelijoille kerrotaan, miten 
kurssi arvioidaan ja mitkä osasuoritukset vaikuttavat arvosanaan. Myös päättöviikon kulusta kannattaa 
heti kurssin alussa tehdä selvyys. 
 

2. Aikataulutus 
Kurssin alussa on hyvä tehdä selkeä aikataulutus kurssin kulusta lukujärjestyksen mukaisesti niin, että 
opiskelijat tietävät, mitä milläkin tunnilla käsitellään. Aikataulutus kannattaa myös laittaa sellaiseen paik-
kaan, johon opiskelijat pääsevät aina käsiksi, esimerkiksi Wilman tuntipäiväkirjaan tai Pedanet:iin. Kaik-
kien oppituntien ei tarvitse välttämättä alkaa live-osuudella, mutta opettajan on oltava ainakin tavoitetta-
vissa oppitunnin ajan opiskelijoiden kysymyksille ja pohdinnoille. Lukujärjestysten noudattaminen etäope-
tuksessa takaa tarvittavat tauot sekä opettajille että opettajille. 
 

3. Oleellinen oppiaines ja tehtävien määrä 
Koska opiskelijan kaikki kurssit ovat etäopiskelua, jokaisen tulee huomioida omilla kursseillaan, mikä on se 
kaikkein tärkein kurssin oppiaines ja määrittää sen mukaan järkevä määrä tehtäviä opiskelijoille. Myös 
tehtävien porrastaminen on erittäin tärkeää, ettei opiskelijoille kerry valtavaa tekemättömien töiden 
määrää. Samalla kannattaa myös miettiä omaa jaksamistaan ja palautettavien tehtävien määrää. Kotiteh-
tävien sisällyttämistä tunnin yhteyteen kannattaa harkita. 
 

4. Työkalut 
 Mahdollisuuksien mukaan omilla kursseilla kannattaisi keskittyä muutamaan oppimisympäristöön, ettei 
opetuksesta tule liian sekavaa. Opiskelijoiden kanssa on syytä varmistaa, että kaikki osaavat liittyä oppi-
misympäristöön ja toimia siellä.  
 

5. Ohjauksen lisääntynyt tarve 
Opiskelijoiden kyky tehdä etäopintoja ja pysyä aikatauluissa on erittäin vaihteleva. Tästä syystä jokaisen 
opettajan tulee huolehtia omien kurssiensa opiskelijoista. Mikäli joku opiskelija puuttuu etätunneilta jär-
jestelmällisesti, häneen täytyy olla yhteydessä niin, että todellinen yhteys häneen saadaan. Pelkkä lähe-
tetty Wilma-viesti ei enää tässä poikkeuksellisessa tilanteessa riitä. Pitäkää yhteydenottokynnys todella 
matalalla! Tunneilla pitää kirjata poissaolot säännöllisesti, jolloin myös ryhmänohjaajalle tulee tieto pois-
saoloista ja he voivat olla yhteydessä opiskelijoihinsa. Näin myös huoltajat saavat tietoa opiskelijan osallis-
tumisesta opetukseen. Poissaolojen perusteena voi käyttää läsnäolon sijasta esim. tehtävien palautuksia 
tms., sillä opiskelijoiden kotiyhteydet voivat olla hyvinkin heikot, ja yhteyskatkoja ilmetä. Mikäli opiskelija 
on toistuvasti pois oppitunneilta, ilmoitetaan asiasta opinto-ohjaajalle ja hän on yhteydessä kotiin. 
 

6. Ryhmänohjaus 
Ryhmänohjaustuokio pidetään kaikille ryhmille torstaisin klo 10.45. Näin ryhmänohjaajalla on mahdolli-
suus keskustella oman ryhmänsä opiskelijoiden kanssa, mahdollisesti ohjata ongelmiin ajautuneita ja seu-
rata opiskelijoittensa osallistumista opintoihin ja tiedottaa uusista uutisista. 

 
Opettajien etätyön tekemisen lähtökohtana on työn tekeminen kotona, mutta mikäli koulutaloon tuleminen on 
täysin välttämätöntä, se on mahdollista. Mikäli tulet työpaikalle opetuksen järjestämiseksi, kaikkea turhaa ko-
koontumista täytyy välttää, ja pysyä omissa luokkatiloissaan. Luokkatilat on pidettävä siistinä, sillä siivousta kou-
lussa ei enää järjestetä. 
 
Meidän kaikkien tehtävänä on pitää huolta omasta jaksamisesta ja erityisesti opiskelijoiden jaksamisesta! Yrite-
tään yhdessä huolehtia toisistamme! 


