
Gradia-lukioiden verkko-opintotarjotin lv. 2021–2022 - Ohjeita opinto-ohjaajille ja 

aikuislukion ryhmänohjaajille valintojen tekoon ja opiskelijoiden ohjaukseen 

Lukioiden uudistunut verkko-opintotarjotin on avautunut Wilmassa. Tarjottimen löydät 

opiskelijakohtaisesti valitsemalla ”Kurssitarjotin” > ”Kurssitarjotinvalinnat” > ”Muuta 

kurssitarjotinvalintoja (Kurre)” > ”Muut koulut” > ”LK Gradia-lukioiden verkko-opintotarjotin lv. 

2021–2022”.  

Verkko-opinnot on jaoteltu syyslukukaudelle ja kevätlukukaudelle. Syyslukukauden 

kurssien/opintojaksojen suoritusaika on 30.8.2021-7.1.2022 ja kevätlukukauden opintojen 

suoritusaika on 10.1.-13.5.2022. Tarjottimelta löydät sekä vuoden 2016 opetussuunnitelman 

mukaisia verkkokursseja sekä uuden opetussuunnitelman 2021 mukaisia verkko-opintojaksoja.  

Opiskelijat eivät voi tehdä verkko-opintovalintoja itsenäisesti. Päivälukion opiskelijat tekevät 

valinnat yhdessä opinto-ohjaajansa kanssa. Aikuislukion opiskelijat voivat tehdä valinnat joko 

opinto-ohjaajansa tai ryhmänohjaajansa kanssa. Huomaa viimeinen ilmoittautumisaika syksyn 

verkko-opintoihin 3.12.2021 ja kevätkauden opintoihin 13.4.2022. 

Verkko-opintoihin ei ole määritelty ilmoittautumisten ylärajaa. Voitte myös valita 

kursseja/opintojaksoja opiskelijakohtaisesti niin paljon kuin on tarve. 

HUOM! Pyritään siihen, että opiskelijat suorittavat verkko-opinnot pääsääntöisesti silloin, kun 

ne on tarjottimelle merkitty eli syyslukukauden verkko-opinnot 30.8.2021-7.1.2022 välisenä 

aikana ja kevätlukukauden verkko-opinnot 10.1.-13.5.2022. Jos tulee tilanne, että opiskelijan on 

”pakko” suorittaa kevättarjottimella oleva kurssi/opintojakso syksyllä tai toisin päin, ottakaa 

yhteyttä kurssin opettajaan ja sopikaa hänen kanssaan poikkeavasta suoritusajasta. Opettajatiedot 

varmistuvat ensi syksyyn mennessä.  

Lukukausi sinänsä on suhteellisen pitkä aika suorittaa verkkokurssi/-opintojakso, joten opiskelijan 

kanssa on hyvä yhdessä miettiä tarkempi aika/jakso, jonka kuluessa verkko-opinto tulee suorittaa. 

Lisäksi opiskelija saattaa valita useamman verkko-opinnon lukukaudelle. Tätä varten on 

opiskelijan ohjauksen seurantalomakkeelle sekä opinto-ohjaajan että ryhmänohjaajan versioon 

lisätty osio ”Opintojen seuranta”. Otsikon ”Verkko-opintoina suoritettavat kurssit/opintojaksot 

ja niiden suoritusaikataulu” alle kirjataan opiskelijan verkko-opintoina suoritettavat 

kurssit/opintojaksot, niiden suoritusaikataulu (missä jaksossa/lukuvuonna suoritus tehdään). Tällä 

tavoin saamme valintatilanteen näyttäytymään opiskelijalle sitovana tapahtumana - valinnan 

tekeminen myös edellyttää verkko-opintojen suorittamista loppuun.  

Ennakkotieto: Wilmaan on tekeillä myös toiminto, jonka avulla opiskelija voisi itse merkitä 

valitsemansa verkko-opinnon näkymään työjärjestyksessään. Tällöin opiskelijan 

viikkokalenterissa olisi aina tietyssä palkissa yleinen merkintä valituista verkko-opinnoista 

muistuttamassa opiskelijaa niiden suorittamisesta. Lisätietoa asiasta myöhemmin lisää.  

Verkko-opintojen alkaessa ja pitkin lukuvuotta opettajat ovat yhteydessä opiskelijoihin ja antavat 

tarkemmat ohjeet verkkokursseille/-opintojaksoille liittymiseen sekä opiskeluun. Mutta koska 

verkko-opinnot voi aloittaa milloin vain (ei ainoastaan jaksojen vaihtuessa), opettaja ei pysty koko 

ajan seuraamaan, onko ryhmään tullut uusia opiskelijoita. Niinpä opiskelijan tulisi myös itse ottaa 



yhteyttä opettajaan, kun hän haluaa aloittaa opiskelun valitsemallaan verkkokurssilla/-

opintojaksolla. Näin varsinkin silloin, kun opiskelija aloittaa opiskelun muulloin kuin jaksojen 

vaihtuessa. 

Kun opiskelija on liittynyt verkkokurssille/-opintojaksolle oppimisympäristössä, löytää hän sieltä 

tarkemmat ohjeet opinnon suorittamiseen. ”Vanhan opsin” verkkokurssit ovat pääsääntöisesti 

Peda.netissä ja uuden opsin opintojaksot Moodlessa. Uudet opintojaksot on rakennettu Moodleen 

moduulikohtaisesti. Verkko-opinnoissa opiskelija saa opettajalta ohjausta mm. tehtävien tekoon ja 

palautetta tekemistään tehtävistä. Opettajalla on viikoittaiset ohjausajat Teamsin tai Moodlen 

BigBlueButtonin välityksellä. Opettajaan voi myös muina aikoina olla yhteydessä Wilman ja 

sähköpostin avulla, kun opiskelija kaipaa apua verkko-opintojen suorittamiseen. Opiskelijoille voi 

myös markkinoida ohjesivuja Moodlessa ja Peda.netissä, joissa opastetaan opiskeluun 

verkkokursseilla/-opintojaksoilla: https://moodle.gradia.fi/course/view.php?id=237 tai Opas 

verkkokurssilla opiskeluun (peda.net) 
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