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ETÄOPETUKSEN JA -OHJAUKSEN PERIAATTEET RIVERIASSA 

 

Alla on kuvattu etäopetuksen ja -ohjauksen periaatteet, joiden mukaisesti Riveriassa toimitaan. Etäope-

tuksen ja -ohjauksen tavoitteena on mahdollistaa opiskelijalle oppiminen ja osaamisen kehittyminen.  

 

1. Opettajan organisoi etäopetuksen ja -ohjauksen työjärjestyksiin merkityn mukaisesti.  

2. Opiskelijoille tarjotaan samanaikaisopetusta ja -ohjausta etäopetuksen aikana pääsääntöisesti 

Teamsin avulla minimissään alla olevan mallin mukaisesti.  

 

 
 

HUOM! Etäopetus ja ohjaus ei tarkoita Riveriassa sähköpostitse lähetettäviä oppimistehtäviä. 

Etäopetus ja ohjaus sisältää AINA tavoitteellista vuorovaikutteisuutta, opetuksellisia interventi-

oita.  

 

3. Opiskelijoille annettavat oppimistehtävät ja niiden palautus on organisoitava siten, että ne ovat 

helposti löydettävissä ja jokainen opiskelija tietää, mistä tehtävät löytyvät ja mihin ne palaute-

taan. Käytössä tulisi olla joko digitaalinen työkirja tai opi-ympäristö.  

4. Niille opiskelijoille, jotka tarvitsevat tukea oppimistehtävien tekemiseen, järjestetään opettajan 

johdolla tukea ja ohjausta etäopetuksen aikana. Tarvittaessa apuna ovat erityisopettajat.  

5. Etäopetuksen ja -ohjauksen suunnittelu tehdään alla olevan ohjeistuksen mukaisesti.  

 

OPH:n ohjeistus opetushenkilöstölle 

1. Selvitä, että opiskelijalla on käytettävissä etäopiskeluun ja -oppimiseen liittyvät väli-

neet. 

2. Varmista opiskelijan perusdigitaidot. 

3. Sovi yhteydenpitokanavasta ja siitä, mitä missäkin kanavassa tapahtuu.  

4. Tehkää yhteiset pelisäännöt toiminnalle.  

5. Kartoita jo olemassa olevat hyödynnettävät aineistot. 

6. Perehdy opiskelijoiden kanssa opiskeltavan tutkinnon osan ammattitaitovaatimuk-

siin ja kriteereihin tai osaamistavoitteisiin.  

https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/etaopetuksen-erilaisia-toteutustapoja-ammatillisessa-koulutuksessa?fbclid=IwAR3joEUVeyKI0P6TcaDXYYG5Hpc7YCY3Ur1iu4PXbJo3CMAQtXaqsjeZ6Fw
https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/etaopetuksen-erilaisia-toteutustapoja-ammatillisessa-koulutuksessa?fbclid=IwAR3joEUVeyKI0P6TcaDXYYG5Hpc7YCY3Ur1iu4PXbJo3CMAQtXaqsjeZ6Fw
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7. Suunnittele ja aikatauluta verkko-opintojen kokonaisuus /oppimisprosessi. Huo-

mioi valmentavalle työotteelle rakentuva taitojen valmennuksen pedagogiikka. 

Muista monipuoliset työskentelytavat jo suunnitteluvaiheessa!   

8. Käytä erilaisia monipuolisia työskentelytapoja ja opiskelijoiden aktivointimenetel-

miä puuttuvan osaamisen hankkimisessa. 

9. Huomioi suunnittelussa erilaiset oppijat. Voit suunnitella erilaisia toteutuksia, joista 

opiskelijat mahdollisesti valitsisivat itselleen sopivimman. 

10. Suunnittele, miten opiskelijan oppimisprosessi ja osaamisen kehittyminen doku-

mentoituu etä-/verkko-opiskelun aikana.  

11. Suunnittele, millä tavalla oppimisen ohjausta ja palautetta on saatavilla ja milloin. 

12. Suunnittele osaamisen osoittaminen, mikäli osaamista ei voi näyttää työelämässä.  

 
 

TYÖELÄMÄSSÄ OPPIMISEN OHJAUS ETÄNÄ 
 

Jos ja kun on tarve ohjata työelämässä oppijoita etänä, noudatetaan Riveriassa seuraavia periaatteita: 

 

1. Työelämässä oppimisen ohjauksessa on suositeltavaa käyttää digitaalista työkirjaa (Workseed). 

Työkirjaan valmistellaan työelämässä oppimisen päiväkirja ja se julkaistaan niille opiskelijoille, 

jotka opiskelevat muualla kuin Riverian omissa oppimisympäristöissä. Opiskelijat dokumentoi-

vat työtehtäviään ja oppimistaan työelämässä oppimisen aikana päiväkirjaan.  

 

2. Opettaja valmistelee näytön digitaaliseen työkirjaan ja julkaisee sen opiskelijoille ennen näytön 

aloitusajankohtaa.  

 

3. Opiskelijat dokumentoivat näytöt opettajan ohjeiden mukaan digitaaliseen työkirjaan.  

 

4. Opiskelijoihin ja työelämän edustajaan ollaan yhteydessä säännöllisesti vähintään viikottain 

(esim. Teams), mikä tukee opiskelijan oppimisen edistymistä. HUOM! Yhteydenpidostahan on 

sovittu, kun koulutus- tai oppisopimus laadittu.  

 

Jouko Ignatius ohjaa tarvittaessa digitaalisen työkirjaan liittyvässä teknisessä toteutuksessa ja käy-

tössä. 

 

OHJE OPISKELIJALLE ETÄTYÖSKENTELYYN 
 

1. Varmista, että sinulla on käytettävissä etäopiskeluun ja -oppimiseen liittyvät välineet. Pyydä tar-

vittaessa apua ryhmävalmentajaltasi.  

2. Opettele perusdigitaidot, jotta opiskelu onnistuu.  

3. Varmista, että tiedät, miten pidät opettajaan yhteyttä, mistä löydät tehtävät ja mihin ne palau-

tat. 

4. Sopikaa yhteisistä etäoppimisen pelisäännöistä opettajien ja opiskelijoiden välillä.  

5. Hyödynnä opettajan jakamat aineistot opiskelussa ja etsi tarvittaessa lisätietoja. Muista lähde-

kriittisyys!  

6. Perehdy opiskeltavan tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksiin ja kriteereihin tai osaamistavoit-

teisiin  

7. Suunnittele ja aikatauluta opiskelusi annettujen ohjeiden perusteella ja sitoudu noudattamaan 

suunnitelmaasi. Pyydä opettajalta apua ja palautetta tarvittaessa.  
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8. Pidä opiskelumotivaatiota yllä: säännöllinen ja tavoitteellinen työskentely, hauskat tavat oppia 

ja taukojen merkitys.  

9. Valitse itsellesi parhaat työskentely- ja opiskelutavat. Anna rakentavasti palautetta opetuksen, 

ohjauksen ja tehtävien tasosta sekä monipuolisuudesta.  

10. Arvioi yhdessä opettajan kanssa sekä itsenäisesti osaamistasi. Seuraa opintojesi etenemistä ja 

osaamisesi kehittymistä.  

11. Noudata annettua työjärjestystä ja osallistu ohjattuun työskentelyyn sekä arviointikeskustelui-

hin. Ole aktiivinen!  

12. Ole rehellinen - muista että opiskelet itseäsi varten!  

13. Sovi opettajan kanssa osaamisen osoittamiseen liittyvistä asioista niiltä osin, kun osaamista ei 

voi näyttää työelämässä. 

 

Lisätietoja:  

Jatta Herranen, pedagoginen johtaja 

Ilkka Eronen, verkkopedagoginen asiantuntija 

Jouko Ignatius, digitaalisen opetuskäytön kehittäjä    
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