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Tämä on matkakertomus Otavan Opiston nettikoulutuksen vuodesta 2015. Matka-
oppaan ovat teille koonneet nettikoulutus- ja ohjaustiimin jäsenet. Tervetuloa mu-
kaan matkalle!

Mitä tiimimme tekevät, keiden kanssa, keitä varten ja miksi?

Vastauksia saimme opiskelijoiltamme

Kohtaamisia verkossa ja lähellä
Vuoden viimeisessä opekokouksessa mietimme, mitä positiivisia asioita meille tulee ensimmäi-
senä mieleen, kun vilkaisemme taaksepäin kuluneeseen vuoteen 2015. Muistelimme asioita, jot-
ka toivat meille hyvän mielen häivähdyksen. Opettajille ja ohjaajille hyvää mieltä olivat tuot-
taneet ennen kaikkea erilaiset kohtaamiset sekä työkavereiden että opiskelijoiden kanssa niin 
verkossa kuin livenä. Iso osa työn merkityksestä syntyy ihmisistä, joiden kanssa ja joiden hyväksi 
työtä tehdään. Ja vaikka siis verkossa ollaankin, tehdään töitä vahvasti ihmisten kanssa ja ihmi-
sille. Työkavereiden ja opiskelijoiden tapaamiset livenä ovat silti aina juhlahetkiä.  

Saimme vuoden 2015 aikana myös uusia työkavereita, kun Sara, Petra ja Mervi liittyivät ohjaus-
tiimiin sijaistamaan vapailla olevia verkko-ohjaajia.

Action-viikko 2015
Helmikuun puolessa välissä (9.-13.2.2015) opiston eri linjojen opiskelijoilla oli mahdollisuus osal-
listua perinteisen action-viikon puitteissa monenmoiseen ohjelmaan. Edellisenä vuonna hyväksi 
havaitun mallin mukaan opiskelijat saivat valita oman ohjelmansa monipuolisesta pajatarjon-
nasta: liikuntapajassa palloiltiin, lasketeltiin ja sirkusteltiin. Kädentaitopajassa tehtiin vaappu-
ja ja sarjakuvapajassa upeita sarjakuvia. Iltaohjelmassa retkeiltiin makkaranpaistoon laavulle 
ja pelailtiin lautapelejä. Action-viikolle osallistui neljänkymmenen lähiopiskelijan mukana neljä 
nettilukiolaista.

Opiskelijoiden lähitapaamiset
Nettikoulutuksen väki tapasi tänäkin vuonna pariin kertaan livenä. Ensimmäinen lähitapaaminen 
pidettiin Helsingissä kesäkuun alussa ja toinen Otavassa verkkopedapäivään yhdistettyjen Op-
pikestien muodossa syksyllä.

Kevään lähitapaamisen teemana Helsingin Annankadulla oli unelmat ja opiskelu: yhdessä poh-
dittiin sitä, millainen on kunkin unelmien koulu, millainen on unelmoinnin merkitys opiskelussa 
ja millaisesta tulevasta lukuvuodesta me unelmoimme. Nettilukiolainen Susanna Puhakka ja va-
lokuvaaja Maria Kalmi johdattivat meitä unelmoimaan ja omien unelmien ääreen. Teemoja poh-
timassa (ja vähän unelmoimassakin) oli viitisentoista opiskelijaa, opettajaa ja ohjaajaa. 
Tapaamisessa opiskelijat pääsivät myös ensimmäistä kertaa kokeilemaan syksyllä käyttöön 
otettavaa uutta Muikku-oppimisympäristöä ja kurkistamaan Mieleen tatuoitu minuus -näytte-
lyyn Kampissa. Tapaamisen tuntuja voit lukea lukea täältä. 

Mikä olisi sen mukavampi tapa opiskelijoiden, opettajien ja ohjaajien tavata toisiaan kuin kes-
titse? Lokakuun oppikesteillä Otavassa kuka tahansa pääsi oppimaan ja opettamaan. Oli taito 
sitten iso tai pieni, helppo tai vaativa, sen sai opettaa muille kesteihin osallistuville. Oppikesteillä 
pääsi muun muassa harjoittelemaan jongleerausta ja pariakrobatiaa, pelaamaan matikkapeliä 
ja tekemään korttitemppuja tai vaikkapa harjoittelemaan videoanimaatioiden tekemistä. Kesti-
ten pulahdettiin myös tässä lähitapaamisessa uuden Muikun matkaan sekä tutustuttiin Viisa-
ri-hankkeen johdolla itse- ja vertaisarviointiin.

Lähitapaamisessa pääsi juttelemaan isommissa ja pienemmissä porukoissa. Kuva: Aki Luostarinen

https://www.youtube.com/watch?v=CJcpWZD0VT8&feature=youtu.be
https://docs.google.com/presentation/d/1izyf8iiu9mvAxmGkUEOiDCFDd5E3ERwYFislVUWA2WU/edit#slide=id.gb32b137fc_0_2
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Toritapaamiset verkossa 
Nettikoulutuksen väen säännöllinen kohtauspaikka, viikottaiset tiistaitorit keräsivät tänäkin 
vuonna linjoille nettilukiolaisia ja -peruskoululaisia vaihtamaan kuulumisia, jakamaan itsenäi-
sen opiskelun iloja ja riemuja sekä saamaan tietoa monenlaisista aiheista. Kevään toreilla poh-
dittiin esimerkiksi minäpystyvyyttä opinnoissa, työelämätaitoja, tutustuttiin opiskelua tukeviin 
appseihin ja vietettiin kesäöistä lukuvuoden päätöstotoria. Syksyn toriohjelmassa oli puolestaan 
erilaisia toreja hyvinvoinnista, jännittämisestä ja vireytymisestä ja lähdettiinpä yhdellä torilla 
virtuaaliselle kiertoajelulle opiston kampukselle. Torikausi huipentui pikkujoulutoriin, jolla koet-
tiin todellinen pukkiruuhka, kun kolme pukkia kilvoitteli oikean pukin tittelistä. 

Kohtaamisia työkavereiden kanssa
Nettikoulutuksen ja ohjauksen väelle on aina juhlahetki, kun saamme koottua porukan livenä 
koolle. Valtaosa meistä tekee työtään etänä ympäri Suomea, mutta onneksi olemme saaneet 
järjestettyä muutamia tällaisia juhlahetkiäkin vuoden varrelle. 

Vuonna 2015 ensimmäinen niistä oli maaliskuussa verkkopedapäivä, johon kokoontui verkko-
väen lisäksi myös kampuksella työtään tekeviä opettajia. Kevään verkkopedapäivässä suun-
niteltiin tulevan lukuvuoden ilmiöitä, demottiin tulevaa oppimisympäristöä Muikkua, kokeiltiin 
miltä vertaisarviointi tuntuu ja millaisia käytännön haasteita siinä voi olla sekä harjoiteltiin säh-
köisen yo-kokeen ohjelmia ja ideoitiin Muikun tehtävätyyppejä. 

Syksyn verkkopedapäiville kutsuimme myös opiskelijoita mukaan. Lokakuun päivät alkoivat 
verkko- ja lähiväen yhteisillä oppikesteillä. Kesteillä roolit laitettiin vaihtoon ja kuka tahansa sai 
tilaisuuden opettaa toisille jonkin tiedon tai taidon. 

Nettikoulutuksen ja ohjauksen väki kokoontui myös yksikön omille kehittämispäiville kaksi ker-
taa vuoden aikana. Toukokuussa vietimme yksikön kesäpäivää Hiekkalan torpassa. Toistasataa 
vuotta vanha torppa pihapiireineen toi sopivasti perspektiiviä päivän teemalle eli teknologian ja 
ihmisen muuttuvalle suhteelle. Tarkastelimme tulevaisuuden näkymiä maailmalta ja mietimme, 

mitä itse voimme tehdä jo nyt. Kesäpäivän lopuksi syntyi myös opiskelijoille suunnattu tervehdys

Marraskuussa työstimme Satulinnassa ajankäyttömme suunnittelua ja seurantaa rakentamalla 
pohjia vuoden 2016 aikabudjetille. Päätimme myös vuoden 2016 erityisistä kehittämistehtävis-
tämme. Päätimme keskittyä erityisesti seuraaviin kehittämisen kohteisiin:
• oppimisen laboratorio, jossa kehitämme kokeilevasti mm. visuaalista hopsia, oppimisanaly-

tiikan hyödyntämistä ohjauksen tukena sekä itse- ja vertaisarviointia
• erityisyyden sekä arjen näkyväksi tekeminen
• oikeiden kohderyhmien ja opiskelijoiden löytäminen nettilukioon, nettiperuskouluun  

ja Internetixiin
• ohjauksen laadun parantaminen ja vaikuttavuuden mittaaminen
• opetuksen ja ohjauksen yhteistyön vahvistaminen
• opiskelijoiden osallistaminen ja heidän äänensä kuuluviin nostaminen.

Satulinnassa hiippaili myös joulupukin apulaisina nettikoulutuksen ja ohjauksen väkeä vahti-
massa ja tuomassa terveisiä nettikoulutuksen opiskelijoille ja muulle väelle.

Nettikoulutus maailmalla
ITK  15.-17.4.2015
Nettikoulutustiimiläiset olivat keväällä Hämeenlinnassa ITK-konferenssissa monessa muka-
na. Konferenssin teemana oli “Tao tulevaisuus”. Tarjosimme tulevaisuuden takomisen välineiksi 
muun muassa data-analyysia ja verkossa toimivia sparrausryhmiä. Tiimin jäsenistä Miia, Riikka 
ja Anna olivat mukana Osumatarkkuutta ohjaukseen -foorumiesityksen suunnittelussa ja to-
teutuksessa. Saara ja Eveliina kertoivat kokemuksistamme sparrausryhmistä “Vertaisuudesta 
voimaa” -esityksessä. Sanna oli mukana Mikael-koulun Monni-hankkeen esittelyssä. Lisäksi 
yhteistyössä OPS-tiimin kanssa taottiin koulun ja oppimisen tulevaisuutta Akin ja Iida-Marian 
vetämässä foorumiesityksessä ja kurkistettiin uuden opetussuunnitelman mukaiseen tieto- ja 
viestintäteknologian opetuskäyttöön OPS-hautomot-työpajassa.

Nettikoulutuksen väki verkkopedan äärellä opiston salissa keväällä 2015. Kuva: Aki Luostarinen

https://docs.google.com/presentation/d/1nKyVDFYZmtf2e0t8OmZwox4nz02Q2xM4qkbrdadmgYA/edit#slide=id.p5
https://docs.google.com/presentation/d/1d-osbwTk9f0u9nCfReiIp2XpwnrjPLJd3if3I7jDIQ4/edit#slide=id.p3
https://docs.google.com/presentation/d/1d-osbwTk9f0u9nCfReiIp2XpwnrjPLJd3if3I7jDIQ4/edit#slide=id.p3
http://www.slideshare.net/akiluos/itk2015-oppimisen-tulevaisuus-foorumiesitys-1642015
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Foorumiesitysten rinnalla järjestimme kaksipäiväisen torin ilmiöpohjaisesta oppimisesta. Toril-
la oli mukana Saaran, Riikan, Annan ja Eveliinan lisäksi Tuija ja Sari. Tarkoitus oli simuloida il-
miöpohjaista oppimista vaihe vaiheelta konferenssivieraiden avustuksella ja työstää samalla 
yhteistä ilmiötuotosta. Kotoiseksi sisustettu ilmiötori houkutteli paljon kyselijöitä tutustumaan 
ilmiöpohjaisen oppimisen työtapoihin. 

Torin ja foorumiesitysten ohessa nettikoulutuksen innokkaimmat ennättivät kierrellä ja koulut-
taa myös itseään. Tapaamisia, esityksiä, kiinnostavia uusia ideoita ja verkostoitumista riitti kon-
ferenssiin osallistuneelle nettikoulutuksen väelle.

ITK:ssa ei ollut pulaa kohtaamisista ja kohdattavista!

Ilmiöpohjaista oppimista Suomen rajojen sisällä
Ilmiöpohjainen oppiminen kiinnosti myös ITK-konferenssin ulkopuolella. Taru ja Aki vetivät ilmiö-
pohjaisen oppimisen työpajaa Mikkelin Sairilan koulun opettajille keväisenä maaliskuun lauan-
taina. Opettajat innostuivat suunnittelemaan ilmiöpohjaisen oppimisen periaatteiden mukaisia 
monialaisia oppimiskokonaisuuksia ja sivutuotteena myös kokeilemaan muutamia sosiaalisen 
median palveluita, joita oppimisessa ja opetuksessa voisi hyödyntää. Kesäisemmissä merkeis-
sä tavattiin Tervaväylän koulun opetus- ja ohjaushenkilöstöä 15.6. Oulussa. Valtakunnalliseen 
Valteri-verkostoon kuuluvassa Tervaväylän koulussa tutustuttiin ilmiöpohjaiseen oppimiseen ja 
uusiin opetussuunnitelmiin sekä suunnitteltiin yhdessä ilmiöpohjaisen oppimisen jaksoja toteu-
tettavaksi tulevana lukuvuonna. Syksyllä oli puolestaan lukio-opettajien vuoro. Miia ja Tuija mat-
kasivat Saloon pitämään veso-koulutusta Salon seudun lukioiden opettajille siitä, miten ilmiö-
pohjaista oppimista voisi toteuttaa uusien valtakunnallisten opetussuunnitelmien perusteiden 
puitteissa, sekä jakamaan Otavan Opiston kokemuksia ilmiöpohjaisesta oppimisesta.

Salossa nähtiin myös Muikkuja! Kuva: Tuija Salminen
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Educa 2015
Valtakunnalliset Educa-messut kokoavat vuosittain ison joukon opettajia, opoja, tutkijoita, opis-
kelijoita ja muita koulutuksesta kiinnostuneita Helsingin Messukeskukselle. Vuoden teemana 
oli “Tulevaisuus tehdään nyt!”, johon opiston ständin teema “koulun ja oppimisen tulevaisuus” 
sopi oikein mallikkaasti. Ständillä nettikouluksia oli edustamassa Aki. Iso joukko messuvierai-
ta kävi tutustumassa opistolla tehtävään oppimisen tulevaisuus 2030 -tutkimukseen, opiston 
OPS-täydennyskoulutuksiin sekä opiston opiskelutarjontaan aina Bändilinjasta nettilukioon ja 
-peruskouluun.

Opiston väki piipahti myös Studia-messuilla, jossa opiston puutalo sai värittäjien käsissä monenlaista 
uutta ulkoasua.

Valtakunnalliset Työpajapäivät Turussa 10.-11.3.2015 
Valtakunnalliset Työpajapäivät on työpajatoimijoiden vuotuinen tapahtuma, joka järjestettiin ke-
väällä 2015 Turun Logomossa. Tapahtumaan osallistuu vuosittain 400–600 työpajatoiminnan 
ammattilaista, jotka tulevat päiville kuulemaan ja keskustelemaan toimialan ajankohtaisista 
asioista, tapaamaan kollegoita sekä etsimään välineitä omaan työhönsä. Otavan Opistolla oli 
Työpajapäivillä ständi, jossa esittelimme nettiperuskoulun ja nettilukion toimintaa. Näytteillea-
settajia oli vain kourallinen, joten saimme tapahtumassa paljon positiivista huomiota. Nettikou-
lutuksemme olivat monille osallistujille uusia tuttavuuksia.

Messuilla Oulussa ja Rovaniemellä 
Eteenpäin-messut Oulussa 7.-8.10.2015  ja Rovaniemellä 28.-29.10.2015
Eteenpäin eli koulutus-, rekrytointi-, työelämä-, vapaa-aika- ja digimessut kokoavat vuosittain 
Ouluun ja Rovaniemelle tuhansia koulutus- ja työpaikkaa hakevia nuoria ja aikuisia. Olimme en-
simmäistä kertaa mukana näillä pohjoisen Suomen messuilla. Ständillä päivystivät Annukan, Eli-
sen ja Saaran lisäksi MMM-tiimistä Marianne ja Saara. Järjestimme pienen värityskilpailun, jossa 
tehtävänä oli värittää unelmien koulu. Väritystehtävä kiinnosti monia ja tarjosi messuvieraille 
hetken levähdystauon hälinän keskellä. Tapasimme paljon opoja, etsivän nuorisotyön työnte-
kijöitä ja opiskelupaikkaa etsiviä nuoria, joita koulutustarjontamme kiinnosti kovasti. Näillä kor-
keuksilla moni ei ollut kuullutkaan mahdollisuudesta suorittaa lukio tai peruskoulu tai osia niistä 
kokonaan verkossa. 

Kansalaisopistojen liiton tammiseminaarissa Tampereella salillinen rehtoreita lähetti kuva-
tervehdyksensä verkko-opiskelijoillemme

Työpajapäivillä saattoi kohdata iloista 
ohjaustiimin väkeä! Kuva: Eveliina Pöysti
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Nettikoulutus maailmalla
Tapamme järjestää ja toteuttaa nettikoulutuksia herättää kiinnostusta maailmalla. Pohjoismai-
sia ja balttilaisia kollegoitamme kiinnostavat koulutusten rakenteiden ja pedagogiikan lisäksi 
erityisesti myös ohjaus ja ilmiöpohjainen oppiminen.

Huhtikuussa 2015 nousimme kahdelle kansainväliselle näyttämölle. Pohjoismainen aikuisten op-
pimisen verkosto NVL järjesti huhtikuun puolessa välissä Oslossa verkko-ohjauksen  seminaa-
riin, jossa pääsimme kertomaan tavastamme ja kokemuksistamme toteuttaa ohjausta verkossa. 
Saman seminaaripäivän päätteeksi perustettiin pohjoismaisen ministerineuvoston pyynnöstä 
työryhmä, jonka tehtävänä on selvittää verkko-ohjauksen tilanne ja tarpeet pohjoismaisilla it-
sehallintoalueilla eli Färsaarilla, Grönlannissa ja Ahvenanmaalla. Verkkokoulutuspäällikkömme 
Taru kutsuttiin työryhmään mukaan asiantuntijajäsenenä. Muut jäsenet ovat edustajat kolmel-
ta itsehallintoalueelta. Selvitystyö käynnistyi 2015 aikana muodostamalla paikalliset työryhmät 
kaikille kolmelle alueelle. Vuoden 2016 puolella päästään jo kokoamaan eri alueiden tilannetie-
toja  ja rakentamaan erilaisia malleja sekä suosituksia.

Samaisen huhtikuisen viikon lopulla olimmekin sitten jo siirtyneet Norjasta Viroon. Tallinnalai-
nen Innovaatiokeskus HITSA kutsui Tarun ja Akin seminaaripäiväänsä pitämään työpajaa ilmiö-
pohjaisesta oppimisesta. Työpaja oli iloinen sekoitus englannin ja eestin kieliä. Simultaanitulkit 
huolehtivat, että nettikoulutuksen ilmiöpohjaisen oppimisen idea välittyi jokaiselle osallistujalle 
tasapuolisesti. Osallistujat lähtivät innostuneesti mukaan työpajan keskusteluihin ja tekemiseen 
- kukin itselleen sopivimmalla kielellä. 

Joulukuussa olimme esillä myös Islannissa. NVL järjesti Reykjavikissa seminaarin teemalla 
“Teach them to learn”. Opiston nettikoulutuksille oli ohjelmaan varattu tunti, joka ei innokkaalle 
osallistujajoukolle ollut alkuunkaan tarpeeksi. Kysymyksiä riitti yliajalle ja aina seuraavien esi-
tysten päällekin, niin että innokkaimmat jouduttiin viimein puoliväkisin ajamaan salista seuraa-
vaan.

Nettikoulutukset pääsivät syksyllä myös Norjan suurimpaan päivälehteen Aftenposteniin. Leh-
den toimittaja ja kuvaaja kävivät paikan päällä Otavassa jututtamassa nettilukion ja nettiperus-
koulun linjanvetäjiä. Kokemuksiaan työstä ja opiskelusta pääsivät verkon yli kertomaan myös 
ruotsin verkko-opettajamme Jenni ja opiskelijamme Eija-Sinikka Wiiala. Aftenpostenia kiinnos-
ti erityisesti se, miten nettilukio ja nettiperuskoulu palvelevat niitä opiskelijoita, joilla aiemmat 
opinnot ovat jääneet kesken.

Nettikoulutus kouluttautuu 
BETT2015
Tammikuussa viisi opistolaista matkusti Lontooseen kansainvälisille koulutusalan BETT-mes-
suille haistelemaan koulutusteknologian uusimpia tuulia: pinnalla oli mm. erilaiset oppimispelit, 
3D-tulostimet, koodaus, robotiikka ja esityksissä toistuivat sanat integrointi, yksilöllisyys, flip-
ped classroom ja moocit. Maailman suurimmat alan messut olivat huikea kokemus, ja ennen 
kaikkea oli hienoa huomata, että meillä Suomessa puhutaan samankaltaisista asioista. Kyydissä 
ollaan siis!

EDEN
European Distance and eLearning Network Eden järjesti kesäkuisen konferenssinsa Barcelo-
nassa yhdessä Katalonian avoimen yliopiston kanssa. EDENin konferenssi on sopivan kokoinen 
ja todella hyvin järjestetty. Sekä ennakkotiedotus että konferenssin jälkihoito on aina huolella 
hoidettu. Osallistujajoukko on sen verran pieni, että parin konferenssipäivän aikana naamat al-
kavat käydä tutuiksi ja juttuun pääsee helposti kenen tahansa kanssa. Järjestäjät myös tukevat 
osallistujien vuorovaikutusta monin eri keinoin. Tällä kertaa erityisen suuren vaikutuksen teki 
kaikista keynote-esityksistä lennossa syntyneet ja isoille näytöille jaetut piirretyt muistiinpa-
not. Konferenssin ohjelmassa näkyi vahvasti muiden muassa MOOCit ja oppimisanalytiikka. Eri-
tyisesti oppimisanalytiikka tuntuu nyt kiinnostavan monella suunnalla, ja sen kautta odotetaan 
saatavan apua mm. keskeyttämisvaarassa olevien opiskelijoiden tukemiseen. Syntyi siis tunne, 
että silläkin saralla nettikoulutuksemme tekee töitä oikeiden ja tärkeiden asioiden parissa.

ERASMUS+ -hanke: Kohti eurooppalaista verkko-oppimista
Opisto haki keväällä 2015 Erasmus+-liikkuvuusavustuksia henkilöstön kouluttautumiseen tee-
malla “Kohti eurooppalaista verkko-oppimista”. Kaikkineen 13 opistolaista, joukossa opettajia, 
kouluttajia ja hallintohenkilöstöä, sai apurahaa eri puolilla Eurooppaa vuosina 2015-2017 pidet-
täviin koulutuksiin. Opistolaisten matkakertomuksia voi lukea Opiston reissuvihkosta.

http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/Skolen-med-sondagsapent_-kveldstilbud-og-aldri-ferie-8148443.html
https://ooreissuvihko.wordpress.com
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Valtakunnallisia ja kansainvälisiä hankkeita
Nettikoulutus on tänäkin vuonna ollut mukana monenlaisessa hanke- ja kehittämistyössä ope-
tussuunnitelmien uudistamisesta opiskelijoiden arviointitaitojen kehittämiseen, digitaaliseen 
oppimiseen ja verkkoaktiivisuuteen.

Nettikoulutus oli mukana kesällä 2015 päättyneessä hankkeessa nimeltä Dldact. Hankkeessa 
kerättiin konkreetteja esimerkkejä siitä, mitä kaikkea eri pohjoismaissa tapahtuu digitaalisen op-
pimisen, aktiivisen kansalaisuuden, demokratian ja läpinäkyvyyden vahvistamiseksi. (Dldact = 
Digital learning, democracy, active citizenship, transparency) Hankkeen tulokset koottiin tiiviiksi 
blogikirjoituksiksi. Lisäksi hanke tuotti yhteistyössä AVO2/nettikansa-hankkeen kanssa neljä vi-
deota suomalaisista esimerkeistä näistä samoista teemoista:
• Kuinka tehtiin Tahdon 2013 kansalaisaloitekampanja
• Hyvä kasvaa Järvenpäässä
• Kansalaisten vaikuttamismahdollisuudet ja avoin päätöksenteko
• Toimisto ja työkaverit repussa

Dldact-hanke saateltiin päätökseen, mutta samalla jo käynnisteltiin seuraavaa Nordplus-han-
ketta joka sai nimekseen Lorking - is lurking working? Hankkeessa on tavoitteena päästä selvit-
tämään edes pikkuisen sitä, mikä hiljaisia verkko-oppijoita motivoi ja mitä he verkkotilaisuuksiin 
osallistumisistaan saavat. Perustavaa laatua olevia kysymyksiä ovat hankkeessa mm. se, onko 
passiivinen osallistuminen eli lurkkiminen sallittavaa vai pitäisikö kaikkia rohkaista osallistu-
maan aktiivisemmin. Vai olisiko sittenkin niin, että lurkkiminenkin voi olla aktiivista opiskelua 
ja työntekoja - lorking? Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa kerätään kyselylomakkeen avulla 
tietoa verkko-opiskelijoiden osallistumistavoista ja -motiiveista kaikissa pohjoismaissa sekä it-
sehallintoalueilla. Hanketta koordinoi grönlantilainen Internettikut, ja kaikki sen kahdeksan toi-
mijaa ovat NVL:n Distans-työryhmän jäseniä.

Syksyllä 2015 käynnistyi myös toinen Nordplus-hanke, lyhyesti ja napakasti Improvement of 
professional skills of teachers and administration as a result of  the best pracitce and acquiring 
of methods of other countries in distance adult learning. Hankkeessa vaihdetaan kokemuksia 
ja käytänteitä verkkokoulutusten järjestämisestä virolaisten, latvialaisten ja liettualaisten verk-
kokoulujen kesken. Hanke toteutetaan neljänä benchmarking-vierailuna, joiden aikana toimijat 
tutustuvat toistensa tekemisiin. Otavan Opiston nettikoulutus sai kunnian järjestää hankkeen 
ensimmäisen vierailun lokakuussa. Saimme tuolloin vastaanottaa vieraita Tallinnan Audente-
se Erakool e-Gümnaasiumista, Riian Talma Cibas -koulusta (Riga Distance Learning Secondary 
School), Riian Eiropasskolasta (Europe Distance Secondary School) sekä Vilnan Ozas Gymna-
siumista (Vilnius Ozas Gymnasium) Veimme vieraamme tutustumaan myös etäkoulu Kulkuriin, 
kiitos pitkän ja sujuvan yhteistyömme Kulkurin kanssa. Samalla pääsimme kurkistamaan hieman 
myös Helsingin maisemia vieraidemme kanssa. 

Suurimman vaikutuksen vieraisiimme teki kenties nettikoulutuksiemme joustavuus, opiskelijoi-
den melko vapaat kädet järjestää itse opiskelunsa kuten heille parhaiten sopii sekä luottamuk-
semme opiskelijoihimme. Näiden asioiden kanssa vaikuttavuudesta kilpaili ehkä vain savolainen 
rantasauna, kylmä järvivesi ja vierailun loppuhuipennukseksi järjestämämme revontulinäytös 
pohjoisella taivaalla.

Joulukuussa oli meidän vuoromme mennä tutustumaan kahteen verkkokouluun Latvian Riiassa. 
Samalla reissulla pistäydyimme myös kahdessa yliopistossa Riiassa. Saimme myös audienssin 
Latvian opetusministeriöön, jossa valtion opetuksen laatupalvelun johtaja Inita Juhnevica esit-
teli meille Latvian koulutusjärjestelmää. Hanke jatkuu vielä keväällä 2016 tutustumisreissuilla 
Tallinnaan ja Vilnaan.

Poluttamo-hanke käynnistyi marraskuussa 2015. Poluttamo on usean oppilaitoksen hanke, 
jolla pyritään edistämään sujuvia siirtymiä toisen asteen oppilaitosten sisällä sekä ennaltaeh-
käisemään opintojen keskeyttämisiä. Kolmivuotista hanketta koordinoi eOppimiskeskus, ja sen 
rahoittajana on Euroopan sosiaalirahasto. Opiston painopisteitä hankkeessa ovat visuaalisen 
HOPSin laatiminen ja data-analytiikan käyttäminen opintojen tukena.

Valtakunnallisessa opetussuunnitelmien uudistus- ja päivitystyössä nettikoulutus on aktiivi-
sesti mukana yhteistyössä opiston OPS-tiimin kanssa. Perusopetuksen ops-uudistusproses-
sia tukevissa OPS-hautomot 2 & 3 -hankkeissa on autettu peruskoulujen opettajia, rehtoreita 
ja ohjaajia (ja vähän oppilaitakin) ottamaan uuden opsin mukaiset tavoitteet osaksi koulutyön 
arkea. Vastaava lukion ops-hanke käynnistyi myös keväällä 2015. OPS-hankkeista lisätietoja:  
www.oppiminen.fi ja Oppimisen tulevaisuus -Youtube videoista. 

Verkko-oppimiskeskuksen esiselvityshanke saatiin päätökseen syksyllä 2015. Hankkeen tuo-
toksena syntyi selvitys Maakuntamatkalla Etelä-Savossa. Julkaisu on kooste maakuntamatkai-
lun tuloksista eli tilannekuva verkkokoulutusten tilanteesta ja tarpeesta Etelä-Savon lukioissa 
ja yläkouluissa. Hankkeessa tuotettiin myös neljä lyhyttä videota, joissa kuvataan opettajien ja 
oppilaiden hyväksi kokemia käytänteitä tvt:n hyödyntämisestä opetuksessa ja oppimisessa.

Mikkelin koulujen oppilaat ja opettajat miettivät mm. netin ja kännyköiden etuja ja haittoja koulussa 

OPS-hautomot-hankkeen järjestämässä päivässä. Kuva: Aki Luostarinen

http://nvl.org/blog
https://www.youtube.com/watch?v=okd__iMcDVw
https://www.youtube.com/watch?v=yl3yKeO63SU
https://www.youtube.com/watch?v=OsYrHfspkQY
https://www.youtube.com/watch?v=HvZ3cEBg-pk
http://www.oppiminen.fi
https://www.youtube.com/user/oppimisentulevaisuus
http://bit.ly/maakuntamatkalla
https://www.youtube.com/playlist?list=PLQ28MPVjcJslXUYEbojrr0z2dDtVftqGH
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Nettikoulutusten vuosi tilastoina 
Nettilukion opiskelijamäärä on kasvanut vuosittain siitä asti, kun virtuaaliset ovet avattiin vuon-
na 1997, ja kasvu jatkui myös vuonna 2015. Hakemuksia saapui ensimmäistä kertaa yli tuhat 
kappaletta, eli yhteensä 1289 (vuonna 2014 yhteensä 957). Vaikka kaikki hakemukset eivät joh-
dakaan opiskelupaikan vastaanottoon tai tutkinto-opiskeluun, nettilukiossa aloitti kuitenkin yli 
sata opiskelijaa enemmän kuin vuonna 2014  - yhteensä 756 opiskelijaa. Myös valmistuneiden 
määrä kasvoi 64:ään (vuonna 2015 valmistui 50).

Nettilukiossa ovi käy perinteisesti molempiin suuntiin. Opiskelijamäärän kasvaessa myös eron-
neiden määrä on lisääntynyt hienoisesti (v. 2015 593).

Nettiperuskouluun tuli vuonna 2015 hieman aiempaa vähemmän hakemuksia. Hakemuksia saa-
pui yhteensä 175 kappaletta, kun lukema edellisenä vuonna oli 198. Vilkkain hakukuukausi oli 
maaliskuu. Pienentyneestä hakijamäärästä huolimatta opiskelijoita aloitti kuitenkin edellisvuot-
ta hieman suurempi määrä.  Eronneita oli vähiten sitten vuoden 2011, jolloin opintonsa keskeytti 
48 opiskelijaa. Nettiperuskoulusta päättötodistuksen nappasi 26 onnellista opiskelijaa, joista 
osa valmistui aineopiskelijana.

Internetix-linjalle rekisteröityi 1912 opiskelijaa vuonna 2015. Opintonsa lopetti 1490 opiskelijaa.
Internetix-suorituksia kertyi 1.1.-31.12.2015 välisenä aikana yhteensä 1549 kappaletta (v. 2014 
1243). Kuten aiempinakin vuosina, valtaosa opiskelijoista suoritti kurssit itsenäisenä opiskelu-
na eli non-stop-muotoisena. Kurssin ryhmäkurssimuotoisena suorittaneiden määrä pysyi lähes 
ennallaan (yht. 49, peruskoulun puolella näyttäisi olevan suhteellinen määrä suurempi).

Nettikoulutusten täydentävä tehtävä näkyy myös Internetix-suorituksissa. Internetix-linjan 
1429 lukiosuorituksesta 807 (56 %) kertyi sellaisilta henkilöiltä, jotka ovat ilmoittaneet olevansa 
jossain toisessa oppilaitoksessa päätoimisena opiskelijana. Peruskoulun vastaava luku oli 34,2%

Osa nettilukiolaisista viimeistelee opintonsa aineopiskelijana Internetixissä. Näistä opiskelijois-
ta valmistui vuonna 2015 yhteensä 14 opiskelijaa.

Sparrausryhmät 
Nettilukion sparrausryhmien toimintaa jatkettiin vuonna 2015. Ryhmien toiminta räätälöitiin 
kunkin ryhmän toiveiden ja tarpeiden mukaan tukemaan opintojen etenemistä ja loppuunsaat-
tamista verkossa. Ohjaus toteutettiin reaaliaikaisten verkkotapaamisten ja esimerkiksi Face-
book-ryhmien kautta käytävien keskustelujen avulla. Sparrausryhmien toiminnalla pyrittiin 
myös tukemaan erilaisten vertaistuen muotojen syntymistä ryhmäkokoontumisten ulkopuolel-
la. Opiskelijat sopivatkin omista verkkokokoontumisistaan, joissa tukivat toinen toistensa opis-
kelua. Ryhmiin osallistuneet opiskelijat kokivat sparrausryhmien tapaamiset merkityksellisiksi 
ja kokivat saaneensa niistä paljon lisäpotkua opintoihinsa.
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Ilmiöt vuosimallia 2015 
kevät: Kenen kulttuuri?, Maailman meret ja Tietoisuus
syksy: Mieli ja keho sekä Aika ja avaruus

Kevään ilmiöt jatkoivat menneen lukuvuoden kattoteemaa maailmankansalaisuus. Pohdimme, 
kenen kulttuureissa oikein elämme ja kenen kulttuureita rakennamme (3. jakso), millaisia ovat 
maailman meret (4. jakso) ja mitä ihmettä se tietoisuus oikein on (5. jakso). Kulttuuria kuvattiin 
ja tarkasteltiin eri näkökulmista. Merillä käytiin niin fysiikan kuin historiankin näkökulmasta ja 
seilailtiin riskien merillä. Ilmiölukupiirissä pureuduttiin yhdessä Ulla Lundbergin Jää-teokseen. 
Tietoisuus johdatti opiskelijat tutkimaan mm. tietoisuutta omista unelmista, tietoisuuden fysiik-
kaa ja keinoälyn tietoisuutta.

Syksyllä startattiin uusi lukuvuosi uudella kattoteemalla ja hiven aiempaa ilmiötahtia hitaam-
malla temmolla. Jokaisen ilmiön väliin jätettiin huilijakso, sillä ähky se voi olla ilmiöähkykin. Lu-
kuvuoden 2015-16 teema on muutos ja pysyvyys, jota lähestyttiin syksyn aikana mielen ja kehon 
(1. jakso) ja ajan ja avaruuden (3. jakso) näkökulmista. Mieli ja keho ilmiöön virittäydyttiin erilai-
siin asiantuntijavierailuin ja Hyvä minä! -kampanjalla. Aika ja avaruus -ilmiössä taas oli mahdol-
lista kokeilla uudenlaista EduScrum-menetelmää oman ilmiöprosessin jäsentämiseksi ja edis-
tämiseksi.

Nettiperuskoulun kuulumisia
Nettiperuskoulun miehistössä koettiin vuoden aikana useita muutoksia, kun pitkänlinjan kon-
karit Saana, Eveliina ja Sanna siirtyivät väliaikaisesti muihin haasteisiin. Elise, Saara ja Annukka 
hyppäsivät puikkoihin ja paljon oli opettelemista, mukavaa sellaista. Vuoden aikana valmistau-
duimme myös henkisesti jo uuden Muikun saapumiseen ja uusien markkinointisivujen käyttöön-
ottoon.

Kuten aiempinakin vuosina, nettiperuskoulu jatkoi tiivistä yhteistyötään työpajojen ja etsivien 
nuorisotyöntekijöiden kanssa. Mikkelissä yhteydenpito on mahdollista ihan livenäkin, joten kä-
vimme usein kohtaamassa Työpajan ja Olkkarin väkeä ihan kasvotustenkin. Olkkarissa kävimme 
säännöllisesti yhteistyötapaamisissa, joihin kokoontui suuri joukko Mikkelin seudulla nuorten 
kanssa työtä tekeviä tahoja. 

Nettiperuskouluun saapui 2015 vuonna 175 hakemusta. Nettiperuskoulun opinnot aloitti vuoden 
aikana 87 henkilöä. Aloittaneiden määrä pysyi edellisvuosien tasolla. Nettiperuskoulusta päät-
tötodistuksen sai ja valmistui vuoden aikana 26 opiskelijaa. Opintonsa keskeytti 52 opiskelijaa, 
mikä oli hiukan vähemmän kuin edellisenä vuotena.

Uusi Muikku
Nettikoulutuksen vuoden kohokohtiin kuuluu uuden Muikun saapuminen: vanha oppimisympä-
ristömme alkoi lähestyä Muikkujen eläkeikää, ja tästä syystä opistolla on jo muutaman vuoden 
ajan kehitetty uutta, modernia ja dynaamista oppimisympäristöä, jonka myötä Muikku uudistui 
ruotojaan myöten. Opiston koodaajien kammarissa ovat aivonystyrät, näppäimistöt ja näytön-
ohjaimet käyneet kuumina, jotta uudesta Muikusta on saatu rakennettua täysin edeltäjäänsä 
erillinen ja erilainen. Muikku3 on avoimen lähdekoodin ympäristö, jonka opiston oma koodaus-
tiimi on kehittänyt tiiviissä yhteistyössä opettajien ja ohjaajien kanssa. Upea ponnistus opiston 
väeltä siis! 

Kesäkuussa ensimmäiset opiskelijat ja opettajat tekivät testipulahduksen uuteen Muikkuun pi-
lottikurssilla, ja lukuvuoden ryhmäkurssit käynnistettiin syyskuussa uudessa Muikussa. Alusta-
via Muikku-kokemuksia syksyltä voi lukea Matskulan bloggauksesta.

https://sisaltotiimi.wordpress.com/2015/11/13/kurkistuksia-muikkukolmoseen/
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Opiston OPS-työ 
Uudet valtakunnalliset perusopetuksen ja lukion opetussuunnitelmat astuvat voimaan syksyllä 
2016. Näin opistokin siirtyy tarjoamaan opiskelijoille uusien opsien mukaisia kursseja ja opetusta. 
Vuoden aikana uusiin opetusuunnitelmiin tutustuttiin yhdessä: pohdittiin mitä hyvää ja tärkeää 
meillä jo on ja mikä opseissa muuttuva vaatii meiltäkin muutosta ja uuden tekemistä. Ilokseen 
opiston väki totesi, että olemme monessa asiassa ajan hermolla. Tarjoamme ainerajat ylittä-
viä kokonaisuuksia, teemme paljon opettajien välistä yhteistyötä ja pyrimme koko ajan kehittä-
mään tieto- ja viestintäteknologian hyödyntämistä oppimisessa. Samalla löysimme asioita, joita 
haluamme edelleen kehittää. Keskustelujen ja yhteisen suunnittelun jälkeen nettikoulutuksen, 
kampuksen ja OPS-tiimin opettajat ja ohjaajat lähtivät työpareina kirjoittamaan Otavan Opiston 
kaikkien linjojen yhteisen opetussuunnitelman pohjaa. Sisältötiimi puolestaan aloitti kurssire-
montin: vanhoja kursseja ehostettiin vastaamaan uusia vaatimuksia ja kokonaan uusia alettiin 
rakentaa.

Uusia viestintäkanavia 
Nettilukion WhatsApp 
Nettilukio otti elokuussa käyttöön Whatsapp-lähetyslistan, jolla tiedotetaan linjan ajankohtai-
sista asioista. Viesti lähtee matkaan maanantaisin, ja siihen on koottu kunkin viikon tärkeimmät 
tiedotettavat asiat ja menovinkit. Heti ensimmäisestä viikosta alkaen lista herätti kiinnostus-
ta ja tilaajien määrä onkin kasvanut viikko viikolta. Nettilukion Whatsapp-viikkokirjeen voit tila-
ta omaan luuriisi: bit.ly/whatsapp-nettilukio. Positiivisten kokemusten vuoksi lista laajeneekin 
vuonna 2016 myös peruskoulun puolelle.

Seuraa meitä pitkin vuotta
Otavan Opisto ja Nettilukio sirkuttavat Twitterissä (@otavanopisto ja @nettilukio) ja pöhisevät 
Facebookissa niin avoimesti sivuina kuin myös suljetuissa ryhmissä (mm. Ohjausverkko, opiske-
lijoiden oma Muikkuverkko ja ainekohtaiset suljetut ryhmät). 

Kiinnostavaa muuta opiston toimintaa voi seurata mm. Snapchatissa (@otavanopisto) ja muilla 
some-kanavilla.

http://bit.ly/whatsapp-nettilukio
http://twitter.com/otavanopisto
http://www.facebook.com/otavanopisto

