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Opiskelu on antanut itseluottamusta ja huomaan osaavani/tietäväni yllättävänkin paljon asioita. 
Tältä pohjalta on hyvä lähteä ponnistamaan eteenpäin! –Opiskelija
 
Edessäsi on nettikoulutuksen toimintakertomus, jossa pääset kurkistamaan, mitä kaikkea net-
tikoulutuksen tapahtumien täyteiseen vuoteen 2016 kuului. Menimme maailmalle, kohtasimme 
etänä ja lähellä, opimme ja kehityimme (niin me henkilökunta kuin opiskelijatkin) ja kokeilimme 
uutta.
 
Vuoden aikana saimme nähdä monia oppimisen onnistumisia, auttaa parhaamme mukaan opis-
kelijoitamme ja saatella valmistuvia ja toisaalle siirtyviä eteenpäin elämän- ja opinteillä. Uusi 
Muikku ui ruuduillemme, aloimme toteuttaa uusia opetussuunnitelmia ja sitä myötä saimme 
aimosti uusia kursseja. Tehtiinpä nettisivuillekin kasvojenkohotus. Kaiken uuden keskellä mukana 
kulkee myös vanhaa – ja jotain lainattuakin. Sinisestä puolestaan vastaa Muikun uusi uljas ulkoa-
su. 
 
Tämän toimintakertomuksen on teille koonnut nettikoulutuksen ja ohjauksen väki, olkaa hyvät!
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KEHITTYVÄ JA KEHITTÄVÄ NETTIKOULUTUS

Nettikoulutus- ja ohjaustiimien kehittämistehtävät 2016
 
Nettikoulutuksen arkea kuljettaa ja leimaa monet vakiintuneet toimintamallit sekä taustalla 
vallitsevat säännöt ja pykälät. Jotta opiskelijoiden arki pysyy sujuvana ja pystymme tukemaan 
opiskelijoitamme entistä paremmin heidän opiskelussaan, halusimme tänäkin vuonna kehittää 
ja kehittyä. Kehittämistehtäviä valitessa päädyimme neljään tavoitteeseen - vähempään emme 
halunneet tyytyä! 
 
Verkkoväen ensimmäisenä tavoitteena oli jatkaa oppimisen laboratoriona toimimista. Tässä 
pääpaino oli vertaisuuden vahvistamisessa verkossa, kursseilla tapahtuvan itse- ja vertaisarvi-
onnin kehittämisessä sekä visuaalisen hopsin valmistuminen. Näissä tavoitteissa meillä on ollut 
tukena mm. Oppikamu- ja Poluttamo-hankkeet ja vuoden lopulla saatoimme todeta, että kaikissa 
näissä tavoitteissa pääsimme eteenpäin: visuaalisesta hopsista oli ensimmäiset versiot valmiina, 
itsearviointia ja vertaisuutta pilotoitiin useilla kursseilla ja vertaisuuden edistämiseksi saimme 
laadittua hyviä suunnitelmia Muikkua varten, ja toki myös kohdattiin pitkin vuotta, livenä ja ver-
kossa.
 
Toiseksi tavoitteeksi nostimme oman erityisyytemme tekemisen näkyväksi: tiedottamalla ja 
avaamalla itsenäisen etäopiskelun erityispiirteitä mm. viranomaisille toivomme opiskelijoidemme 
aseman vahvistuvan esimerkiksi juuri viranomaisten kanssa asioidessa. 
 
Kolmas kehittämistehtävämme oli  verkko-ohjauksen laadun ja vaikuttavuuden parantaminen. 
Tavoitteenamme oli vahvistaa erityisesti ohjaajien ja opettajien välistä yhteistyötä opiskelijoi-
demme tueksi.  
 
Neljäntenä - muttei vähäisempänä - tavoitteenamme oli opiskelijoiden äänen saaminen kuulu-
viin entistä paremmin. Tähän olemme pyrkineet mm. tiedottamisen avulla, tarjoamalla vaikutus-
mahdollisuuksia erilaisten kyselyiden avulla,  lähitapaamisin ja erilaisin keskustelufoorumeiden 
avulla.
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OPPIMISEN ILOA JA VALMISTUMISEN RIEMUA

Arviointikysely
 
Opiskelijamme vastasivat tammikuussa 2016 palautekyselyyn, jonka tuloksia kävimme läpi ke-
väällä 2016. Kyselyyn oli vastannut yhteensä 89 opiskelijaa.
 
“Opiskelu on antanut itseluottamusta ja huomaan osaavani/tietäväni yllättävänkin paljon asioi-
ta. Tältä pohjalta on hyvä lähteä ponnistamaan eteenpäin.”  
 
Kyselystä selvisi esimerkiksi se, että opiskelijamme olivat kokeneet lukio-opiskelun ja opitun tie-
don hyödyllisenä muun muassa yleissivistyksen kannalta ja opiskelutapoihin ja opintojen aika-
tauluttamiseen on nettilukiossa helppo itse vaikuttaa. 
 
“En olisi ikinä uskonut sitä, kuinka valtava ja välitön vaikutus lukiossa opituilla tiedoilla on joka-
päiväiseen elämään.”
 
“Jokainen voi edetä omassa aikataulussaan ja pakollisia lukuunottamatta valita itselleen sopivat 
kurssit.” 
 
Itsenäisen opiskelun haasteet, ajan järjestäminen opinnoille sekä keskustelun vähyys nousivat 
esiin, mutta toisaalta opintojen joustavuus ja erilaiset opinnoista seuraavat positiiviset seikat 
(esimerkiksi yliopistoon suuntaaminen sekä itsetunnon kasvu) kertovat opintojen myös antavan 
paljon.
 
“Olen opiskellut vasta lyhyen ajan, mutta opiskelu on kaiken kaikkiaan ollut mukavaa. Omia 
haasteita ovat tuoneet ajan järjestäminen opiskeluun, tavoiteajoissa pysyminen ja itsenäisen 
opiskelun tuomat haasteet. Itsenäisesti opiskelu on mielestäni paljon vaativampaa kuin ohjatus-
sa ympäristössä, mutta toisaalta nautin vapaa-muotoisuudesta.”
 
“Otavan Opiston nettilukio on antanut minulle paljon rohkeutta. Jännitin lukion aloittamista, sillä 
ajattelin, että en osaa enää mitään ja pelkäsin, että opiskelu olisi pitkän tauon jälkeen liian vai-
keaa. Olen kuitenkin huomannut osaavani enemmän kuin mitä ajattelin. Itsenäinen opiskelu on 
myös tuonut uutta intoa opiskeluun ja antanut joustavuutta huonoina päivinä.” 
 
Opiskelu on ollut kyselyn perusteella haastavaa ja antoisaa, itseluottamusta kasvattavaa ja opis-
keluasennetta nostattavaa sekä sitoutumista ja sitkeyttä vaativaa, väsähtämistä ja uudelleen 
tekemisen tahtoa, sillä näitä kaikkia kyselyyn vastanneiden tarinoissa nousee esiin.
 
Opiskelijatilastoja 
 
Nettilukion hakijamäärät ovat kasvaneet tasaisesti vuosi vuodelta. Vuosi 2016 ei tehnyt tähän 
poikkeusta, sillä nettilukioon haki 110 verkko-opiskelusta kiinnostunutta enemmän kuin vuonna 
2015. Opintonsa aloittaneiden määrä pysyi suurin piirtein samana kuin edellisvuonna (9 aloitta-
nutta enemmän kuin vuonna 2015). 
 
Nettilukiossa opintonsa aloittaneiden ja lopettaneiden liikenne on vilkasta; siinä missä hakijoita ja 
aloittaneita on paljon, myös eronneiden määrä vuosittain on suuri. Opintojen ohjauksessa on teh-
ty paljon työtä sen eteen, että sellaiset opiskelijat, joilla ei ole aikaa opinnoille, tai jotka hakevat 
elämäänsä muita koulutuspolkuja, tunnistettaisiin paremmin ja nopeammin. Nettilukiosta erosi-
kin vuonna 2016 138 opiskelijaa enemmän kuin tätä edeltävänä vuonna. Nettilukiosta sai lukion 
päättötodistuksen, yo-tutkinnon tai molemmat vuonna 2016 yhteensä 47 nettilukiolaista. Kahden 
hieman paremman vuoden jälkeen nettilukiosta valmistujien määrä laski hieman, mutta lukua 
tasoittaa entistä suurempi Internetix-aineopiskelijoiden valmistujamäärä (21 kappaletta).
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Myös nettiperuskoulun hakijamäärä kasvoi hienoisesti edellisvuodesta (186 hakijaa). Aloittanei-
den opiskelijoiden määrä laski hieman: nettiperuskoulussa aloitti vuonna 2016 76 opiskelijaa.
 
Valmistuneiden ja eronneiden opiskelijoiden määrät pysyttelivät edellisvuosien tasolla. Netti-
peruskoulusta päättötodistukseen vaadittavat kurssit sai valmiiksi vuonna 2016 24 opiskelijaa. 
Lisäksi nettiperuskoulun Internetix-linjalta valmistui kaksi opiskelijaa.
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Tutkintotavoitteisten nettilukion ja -peruskoulun lisäksi Otavan Opisto palvelee täydentävällä 
tehtävällään myös suurta joukkoa muissa kouluissa opiskelevia, harrastukseksi kursseja tekeviä 
ja esimerkiksi Muikun materiaaleja opiskeluunsa käyttäviä henkilöitä. Aineopiskelulinjalle rekis-
teröityi vuonna 2016 yhteensä 2193 ihmistä. Yksittäisiä kurssisuorituksia aineopiskelijat tekivät 
huimat 2509 kappaletta.
 
YO-juhlat
 
Nettilukiosta valmistui vuonna 2016 yhteensä 68 opiskelijaa. Ylioppilasjuhlia vietettiin tuttuun 
tapaan opiston upeassa juhlasalissa sekä keväällä 4.6. sekä syksyllä 2.12.Opistolle lakitettavak-
si saapui osa opiskelijoista, ja ne, ketkä eivät päässeet paikalle, pääsivät mukaan juhliin verkon 
välityksellä. Vuoden molemmat juhlat olivat tuttuun tapaan lämminhenkisiä ja iloisia tapahtumia: 
nautittiin musiikkiesityksistä, ylioppilaiden hienoista puheista ja iloittiin valmistujien kanssa het-
kestä, kun he saivat urakkansa valmistumisen merkiksi painaa lakit päähänsä. Ja  juhlan kruunasi 
luonnollisestikin kummallakin kertaa ruokalamme valmistamat herkkupöydät.
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KOHTAAMISIA LÄHINÄ JA VERKOSSA - MUTTA AINA LÄSNÄ!
 
Verkkopedapäivä ja lähitapaaminen 18.-
19.3.2016
 
Verkkopedapäivä kokoaa kahdesti vuodessa opiston 
opettajat, ohjaajat ja muut verkko-oppimisen kehittäjät 
lyömään viisaat päänsä yhteen. Kevään päivässä 18.3. 
lähdimme “Muikku-vesille”: mato-ongimme, virvelöimme, 
tuulastimme ja verkkokalastimme parhaita verkkokoulu-
tuksen ja -ohjauksen kehittämisen ideoita. Päivän kalas-
tusvälineisiin voi tutustua http://bit.ly/vpp2016k ja yhdis-
tetyn verkkopedapäivän ja opiskelijoiden lähitapaamisen 
aikana syntynyttä kuvamaraton-blogia pääsee katsomaan 
http://lahitapaaminen.tumblr.com . 
 

Verkkopedapäivän iltana paikalle saapui joukko opiskelijoita seuraavan päivän lähitapaamiseen. 
Opet, ohjaajat ja opiskelijat viettivät mukavan illan yhdessä opistolla, ja seuraavana päivänä 19.3. 
opiskelijoiden kanssa pohdittiin mm. vertaisuuden edistämistä verkossa, testailtiin erilaisia oppi-
mista tukevia sovelluksia ja päästiinpä kokeilemaan sähköisen yo-kokeen ympäristöä Abittiakin. 
Päivästä jäi hyvä mieli ja virtaa kevääseen sai niin ope, ohjaaja kuin opiskelijakin.

Verkkopedapäivä 7.10.2016

Syksyn verkkopedapäivä 7.10. toi mukanaan sadonkorjuun 
valitut palat. Työstimme yhdessä opiskelijoiden arvioinnin 
kehittämistä, opiskelijoiden yhteisöllisyyden ja yhteistyön 
lisäämistä sekä Muikun kursseja suhteessa sähköisiin 
ylioppilaskokeisiin. Palautimme myös mieliimme nettikou-
lutuksen kehittämistehtävät, ja sen, miten voimme kukin 
omassa työssämme edistää niitä: näistä kasvatimme net-

tikoulutus puun liki sähköttömästi askartelemalla, piirtämällä ja kirjoittamalla! Samalla saimme 
lähettää Whatsapp-videoterveiset Espanjassa vaeltamassa olleelle verkkokoulutuspäälliköllem-
me Tarulle.
 
Tiukan aivotyön ohessa kädet kävivät, eli valmistimme neuletilkkuja, joista ompelimme vauvan 
torkkupeittoja vähävaraisille perheille, sekä virkattuja turvalonkeroita keskosten iloksi. Paketit 
toimitettiin nettikoulutusten joulumuistamisena Vaaka Ry:lle ja Mikkelin keskussairaalalle.
 
Lähitapaaminen 8.10.2016

Opiskelijat kutsuttiin tapaamiseen Mikkeliin Lönnrotinkadun toimipisteeseen ja olimme iloisia, 
kun noin kymmenkunta opiskelijaa ilmoitti tulevansa viettämään kanssamme lauantaipäivää. 
Päivä oli rakennettu tiukan asian, hyvän ruuan ja Otavan kampuksen kiertoajelun ympärille. 
Aamupäivällä keskityimme käymään opiskeluasioita ainekohtaisesti opettajien johdolla läpi. 
Opiskelijat olivat hyvin aktiivisia kyselemään ja ammensivat opettajista ja toisistaan runsaasti 
hyödyllistä tietoa. Iltapäivästä suuntasimme Otavan kampukselle, jossa tutustuimme Opistoon ja 
sen historiaan hauskan QR-koodiradan avulla. Ehkä useammastakin tuntui, että päivä hujahti ohi 
hiukan liian vikkelään, pidempäänkin oltaisiin viihdytty. Toisen kerran sitten lisää!
 

http://bit.ly/vpp2016k 
http://lahitapaaminen.tumblr.com
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NeO-yksikön päivät

NeO-yksikkö, eli nettikoulutustiimi ja ohjaustiimi, kokoon-
tui vuoden aikana kaksi kertaa yhteisen kehittämisen 
äärelle.
 
Kesäkuun alussa 2.6. aloitimme Otavassa pohtimalla tule-
van vuoden ilmiöitä ja jatkoimme lämpimän päivän viet-
toa Mikkelissä Urpolan luontokeskuksessa. Kerttu Hakala 
esitteli meille luontokeskuksen näyttelyä, minkä jälkeen 
kiersimme luontopolulla visaisen luontoteemaisen tehtä-
väradan. Palkinnoksi pääsimme nuotiotulille kahvinjuon-
tiin ja tikkupullien paistoon sekä lusikoimaan helteessä 
sulaneita vaahtokarkkeja. Historiallisen hetken koimme 
kun päästimme irti vanhasta Muikusta, joka sai pulahtaa 
ansaituille eläkepäiville ja antoi tilaa uudelle Muikku-oppi-
misympäristölle.

 
Marraskuun pimeässä 18.11. kokoonnuimme Mikkelissä Café Nandassa työstämään verkkokurs-
siemme uudistamista. Pohjana oli opiskelijoille ja opettajille tehdyt kyselyt, joissa he pääsivät ker-
tomaan toiveistaan ja ajatuksistaan verkkokurssien suhteen http://bit.ly/kurssienkehittäminen16  
Päivän aikana tuotoksena syntyi ideoita uudenlaisista kursseista, joissa opiskelija saisi halutes-
saan enemmän tukea opinnoilleen opettajalta tai kanssaopiskelijoilta, useamman oppiaineen 
yhdistelmäkursseista, pikaryhmäkursseista tai kursseista, joissa olisi mahdollista huomioida 
opiskelijoiden yksilölliset tavoitteet entistä paremmin. Yhtenä osana tiimipäivää vietimme verk-
kokoulutuspäällikkömme Tarun läksiäisiä, kun Taru oli siirtymässä virkavapaalle toisiin töihin: 
luovutimme hänelle selviytymispakkauksen virkavapaansa ajaksi, jotta hän pystyisi pitämään 
meidät ja Muikun mielessään. :) 
 
Torit

Nettikoulutuksen perinteiset tiistaitorit jatkuivat myös tänä vuonna. Toreilla kokoonnuttiin Adobe 
Connet-huoneeseen milloin vaihtamaan opiskelukuulumisia, milloin kuulemaan ajankohtaisista 
uudistuksista tai mitä erilaisempien teemojen pariin. Vuoden aikana torien aiheina oli mm. säh-
köiset ylppärit, luova kirjoittaminen, luontoilta ja pelot, pääsivätpä opiskelijat pelaamaan myös  
OpemonGo-peliä . Eikä sovi unohtaa perinteistä, legendaariseksi muotoutunutta pikkujoulutoria, 
johon syksyn torikausi huipentui.

Kesäpäivässä ei Jaakko heittänyt kylmää kiveä 
veteen, vaan Miia vanhan Muikun koskeen ui-
maan vapaita ja auvoisia eläkepäiviään.

http://bit.ly/kurssienkehittäminen16   
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NETTIKOULUTUS MAAILMALLA 

Nordplus Adult -projekti Balttien kanssa

Keväällä 2016 nettikoulutuksen väki pääsi tutustumaan verkkokoulutuksiin Virossa ja Liettuassa 
Nordplus Adult -projektin puitteissa. Projektin ensimmäiset vierailut tehtiin jo syksyllä -15, jolloin 
projektia koordinoiva latvialainen Europe Distance Education Secondary School, liettualainen 
Vilnius Ozas Gymnasium ja virolainen Audentes Erakool Tallinnasta vierailivat ensin Otavassa. 
Joulukuussa vierailtiin vuorostaan Riiassa. Kevään -16 aikana Taru ja Miia vierailivat Tallinnassa 
Audentes Erakoolissa (2.-6.2.) ja Vilnassa Ozas Gynmnasiumissa (19.-23.4.). Projektissa jaettiin 
verkkokoulutusten toteuttamisen uusia ideoita ja opittiin toistemme jo tehdyistä kokeiluista ja 
kokemuksista. 

Erasmus+

Vuonna 2015 alkanut Erasmus+ projekti jatkui vielä vuonna 2016: tänäkin vuonna opistolaisia 
pääsi täydennyskouluttautumaan eri puolille Eurooppaa. Ullan, Tuijan, Minnan ja Anun, Marian-
nen sekä Heikin matkakertomuksia voit lukea täältä: https://ooreissuvihko.wordpress.com

https://ooreissuvihko.wordpress.com 
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MESSUILLA JA MUISSA MUKAVISSA

Meistä on mukava välillä käydä kertomassa tarjonnas-
tamme ja tekemisistämme myös muille ja olemme koke-
neet, että erityisesti opinto-ohjaajat ja eri tahojen ohjaus-
väki ovat kiinnostuneita kuulemaan meistä säännöllisesti. 
Erilaisissa tapahtumissa syntyy usein mukavia keskuste-
luja ja verkostoituminen sujuu kuin luonnostaan. 
 
Vuonna 2016 helmikuussa kävimme Oulussa asti Opopäi-
villä. Kevään korvalla huhtikuussa osallistuimme Valta-
kunnallisille työpajapäiville Lappeenrannassa ja marras-
kuussa jatkoimme matkaa Itä-Suomen ohjauksen päiville 
Kolille. Lisäksi esittelimme toimintaamme verkon välityk-
sellä mm. Etelä-Pohjanmaan opoille. 
 

 
ITK 14.-15.4.2016

Otavan Opiston väki oli mukana valtakunnallisilla Interaktiivinen teknologia koulutuksessa -kon-
ferenssissa Hämeenlinnassa. Saimme sekä itse osallistua innostaviin puheenvuoroihin ja teema-
seminaareihin että olla esittelemässä omaa toimintaamme muille. Opiston foorumiesityksissä 
käsiteltiin Konetta oppimiskaverina (Kari A. Hintikka) sekä Yhteisöoppimisen merkitystä moni-
kulttuurisuuskoulutuksessa (Enrique Tessieri).

 
Studia-messut

Joulukuussa pääsimme tapaamaan monia lukioiden päät-
tövaiheen opiskelijoita sekä lukioiden opettajia ja opoja. 
Esittelyssä olivat nettikoulutusten lisäksi ammattiin val-
mentavat koulutuksemme (Lääketieteellinen linja, Kas-
vatusPlus, Bändilinja), VAKAVA-valmennuskurssimme ja 
erilaiset lyhytkurssit. Oli ilo kuulla, että opiston nettikou-
lutukset olivat monille lukioiden opoille ja opettajille jo 
valmiiksi tuttuja. 
 
Kansanopistopäivät 4.8.2016

Etänä mutta läsnä -työpaja
Kansanopistopäivien väki kokoontui vuonna 2016 Otavan 
Opistolle, jossa nettikoulutus esitteli opiskelukäytäntöjään 
ja ilmiöpohjaista oppimistaan. Teemana oli “Etänä mutta 
läsnä”: olemme ehkä kaukana toisistamme, mutta verkon 
kauttakin voi olla tiiviisti läsnä. Tätä teemaa mietimme 
yhdessä muiden kansanopistojen opettajien ja ohjaajien 
kanssa ja jaoimme opiston nettikoulutuksen kokemuksia 
vuosien ajalta.
 

Itä-Suomen ohjausväen päivillä Kolilla! Lunta ja 
aurinkoa, kyllä kelpaa!

http://itk.fi/2016/ohjelma/foorumi/347
http://itk.fi/2016/ohjelma/foorumi/219
http://itk.fi/2016/ohjelma/foorumi/219
http://www.otavanopisto.fi/laakis
http://www.otavanopisto.fi/kasvatusplus
http://www.otavanopisto.fi/kasvatusplus
http://www.otavanopisto.fi/b%C3%A4ndilinja
https://www.edusuunta.fi/vakava/
http://www.otavanopisto.fi/lyhytkurssit
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Valtakunnalliset virtuaaliopetuksen päivät

Opetushallituksen järjestämillä valtakunnallisilla virtuaaliopetuksen päivillä esittelimme joulu-
kuussa yhteistyössä Koulutuskeskus Tavastian kanssa Otavan Opiston verkko-oppimisen ratkai-
suja ja malleja, joilla olemme yhteydessä toistemme kanssa (niin opiskelijat kuin henkilöstökin). 
Joulukuisen esityksen otsikko oli “Missä se vitsi piilee? Digioppimisen suunnittelu”, ja sen materi-
aali löytyy Prezistä http://bit.ly/vvop2016.

JOTAIN UUTTA, JOTAIN VANHAA

OPS-uudistus

Uudet aikuisten lukiokoulutuksen ja perusopetuksen opetussuunnitelmat (OPS) uivat Muikun 
vesiin syksyllä 2016. Toistaiseksi tarjolla on siis kursseja niin vanhan kuin uudenkin OPSin mukai-
sesti opiskeleville. Uusissa OPSeissa korostuu aiempaa enemmän opiskelijan osaamisten kehit-
täminen oppiainekohtaisten tietojen opiskelemisen lisäksi. Uusi OPS toi lukion kurssitarjottimelle 
mukanaan myös valtakunnallisen teemaopintokurssin TO1 Tutkiva työskentely, jonka meidän 
opiskelijamme voivat suorittaa osallistumalla johonkin ilmiöön.
 
Opiston nettikoulutuksissa OPS-uudistus tarkoitti vilskettä ja vilinää kurssituotantojen parissa: 
sisällöntuotannon väki paiski hommia, jotta tarjontaan saatiin uuden opetussuunnitelman mu-
kaisia kursseja aloittaville opiskelijoille. Ensimmäisenä syksynä tarjontaan saatiinkin lähes kaik-
ki aloittavien opiskelijoiden tarvitsemat kurssit ja jokunen muukin uuden opetussuunnitelman 
mukainen kurssi.
 
Muikku

Opetussuunnitelmauudistus ei ollut ainoa nettikoulutuksen tämän vuoden uutuuksista. Toinen, 
vähintään yhtä mullistava uudistus oli uuden Muikku-oppimisympäristön käyttöönotto. Uutta 
Muikkua (http://muikkuverkko.otavanopisto.fi) testattiin jo edellisenä vuonna yksittäisillä kurs-
seilla, ja virallisesti se otettiin käyttöön koko nettikoulutuksessa 1.2.2016. Vanha Muikku ui kevät-
kauden mukana taustalla, kunnes 31.5.2016 se päästettiin autuaammille muikkuvesille.
 
Uusi Muikku-ympäristö on edellisten verkko-oppimisympäristöjemme lailla täysin opiston omaa 
koodarityötä: sen suunnitteluun on osallistunut ratkaisutiimimme lisäkseen opiston opettajat, 
ohjaajat ja opiskelijat. Ympäristö on avoimen lähdekoodin pohjalle rakennettu, ja synkronoitu 
opiston oman opiskelijahallintojärjestelmän, Pyramuksen kanssa. Uudenaikainen ja vakaa ympä-
ristö on helpottanut opiskelijoiden, opettajien ja ohjaajien työtä: uudet piirteet ja jatkuvasti kehit-
tyvä ympäristö on tuonut opiskeluun uutta virtaa. Ja kaiken muun mainion lisäksi: onhan se tosi 
kivan näköinenkin! 

http://bit.ly/vvop2016
http://muikkuverkko.otavanopisto.fi)
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Nettikoulutuksen uudet sivut
Nettilukio ja Nettiperuskoulu halusivat myös Otavan Opiston verkkosivujen ilmeen mukaiseksi. 
Kesän korvalla saimmekin uudet hienot ja raikkaat sivut, jotka toivottavasti ovat myös asiakkaille 
selvemmät ja mukavammat käyttää. 

Sähköiset yo-kokeet
Ylioppilaskoe sähköistyy vaiheittain. Syksyllä 2016 Otavas-
sa tehtiin ensimmäiset sähköiset yo-kokeet maantieteessä 
ja filosofiassa. Kokeisiin valmistauduttiin jännittyneissä 
tunnelmissa katastrofiharjoituksin ja harjoituskokein - 
kaiken sujuessa tosi paikan tullen ilman ongelmia. Opis-
kelijat kokivat sähköisen kokeen mukavaksi, kun tehtä-
vävastausten puhtaaksikirjoitus helpottui ja vastausten 
muokkaaminen oli helpompaa. Nettilukiossa sähköiset 
kokeet sujuvoittavat myös arviointia, sillä kokeita arvioivat 
opettajat voivat tehdä arvostelut etänä, vaikkapa toiselta 
paikkakunnalta tai maasta käsin!

Sähköisen yo-kokeen katastrofiharjoitus käyn-
nissä. Ei paniikkia havaittavissa.
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Vauhdikas sisällöntuotannon vuosi

Uudet opetussuunnitelmat otettiin käyttöön syksyllä ja se toi vipinää myös verkkokurssien tuo-
tantoon. Alkuvuodesta 2016 koko oppimateriaalituotantoihin erikoistunut sisältötiimi vielä siivoili 
vanhasta uuteen Muikkuun siirrettyjä vanhan opetussuunnitelman mukaisia kursseja, mutta 
taustalla oli käynnissä jo kymmeniä uusien opetussuunnitelmien mukaisia kurssituotantoja. Lop-
pukeväästä käsikirjoituksista alettiin rakennella verkkokursseja ja elokuusta lähtien uusia kurs-
seja on julkaistu lähes viikoittain. Syksyn aikana saatiin julkaistua kaikkiaan 49 lukiokurssia ja 14 
peruskoulukurssia.

ILMIÖIDEN TUTKIMISTA

Vuoden aikana tutkimme opiskelijoiden kanssa monia erilaisia ilmiöitä. Keväällä jatkoimme Aika 
ja avaruus -ilmiön tutkimusta sekä sukelsimme Hiljaisuuteen ja äänimaisemaan. Syksyllä puoles-
taan uuteen lukuvuoteen lähdettiin pelkoja tarkastelemalla. Pelkoihin liittyvien eri näkökulmien 
tutkimisen lisäksi pyrimme kääntämään pelot vahvuuksiksi ja toimimaan niiden kanssa parhaalla 
mahdollisella tavalla. Talvella oli vielä luvassa kylmää ja kuumaa, karua ja kaunista, kun lähdim-
me Jäätiköt ja aavikot -ilmiön matkaan.
 
Ilmiöissä saimme nauttia asiantuntijavierailuista ja monenlaisesta osaamisesta. Opiskelijoidem-
me ilona ilmiöissä piipahtivat mm. pelimusiikkien säveltäjä Mikko Tarmia, Nyyti Ry:n asiantuntija 
opiskeluihin liittyvistä peloista sekä Viola Ry:n My space, not yours! -hankkeen asiantuntija Tiina 
Kainulainen.

LÄHTÖJÄ JA PALUITA

Matikistimme ja apulaisrehtorimme Hanna-Riikka harppasi pohjoisemmille muikkuvesille. Han-
na-Riikka sai ansaitusti paikan Paltamon kunnan sivistysjohtajana ja kansalaisopiston rehtorina. 
Kehittämisinnostus ei jäänyt Mikkeliin, vaan Kainuussa on jo laitettu tuulemaan ja viritelty yhteis-
työverkkoja vesille.
 
Verkkokoulutuksissa kohahti, kun verkkokoulutuspäällikkömme Taru ilmoitti siirtyvänsä väliai-
kaisesti toisiin kehittämistehtäviin pääkaupunkiseudulle. Espoon Omnian digitaalisen oppimisen 
asiantuntijana aloittanut Taru sujahti pikauraputken läpi uudelleen verkkokoulutuspäällikön pes-
tiin - tällä kertaa Avoin Omniaan. Onneksi saamme tehdä Tarun kanssa yhteistyötä väliaikaisen 
poissaolon aikanakin mm. Poluttamo-hankkeessa.
 
Ohjaustiimin vetäjä ja verkko-ohjauksen kehittäjä Tiina haki kahdella opintovapaapätkällään työ-
hön uutta virtaa ja opiskelijan näkökulmaa omien kirjoittamisen ja kuvataiteen opintojen parista.
 
Saana ja Eve puolestaan palasivat syksyllä remmiin. Saana hyppäsi nettilukion sisäänheittäjän 
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puikkoihin huolehtimaan, että jokainen innokas uusi nettilukiolainen pääsee mahdollisimman 
supsikkaasti aloittamaan opintonsa. Eve puolestaan jatkoi sekä nettilukion että nettiperuskoulun 
ohjaajana. Verkko-ohjaajamme Mervi puolestaan siirtyi opistolta toisiin tehtäviin joulukuun lo-
pussa.

Mervin jättämää aukkoa tuli paikkaamaan englannin opettajamme Eeva, joka oli jo aiemmin vuo-
den aikana ollut mukana ohjauksen töissä Tiinan sijaisena.

HANKKEISTA POTKUA KEHITTÄMISTYÖHÖN

Poluttamo

Poluttamo – oma digipolku oppimiseen -hankkeen tavoitteena on tarjota tukea nettilukiolaiselle 
oman opintopolun löytämiseen ja opinnoissa etenemiseen sekä jatko-opintoajatusten selkeyttä-
miseen. Hanke hyödyntää digitaalisten jalanjälkien sekä oppimisanalytiikan tarjoamia mahdolli-
suuksia sekä visuaalista henkilökohtaista opintosuunnitelmaa. Hanke edistää keskeyttämisuhan 
alla olevien ja keskeyttäneiden välitöntä eteenpäin polutusta ja sujuvaa siirtymää toiseen oppilai-
tokseen, toiselle oppiasteelle tai työelämään. 

Hankkeessa aloitimme joulukuussa pilotointivaiheen. Ensimmäiseen pilottiryhmään tuli 20 opis-
kelijaa, jotka saivat tavallista perusteellisemman alkuohjauksen. Käytimme ohjauksessa video-
neuvotteluyhteyttä puhelimen sijaan ja teimme henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman opiskeli-
jan kanssa yhdessä reaaliaikaisesti jaetussa dokumentissa. 

Oppikamu

“Vertaisoppimisen tukeminen verkossa” - hanke starttasi syyskuussa ja jatkuu aina kesään 2018. 
Hankkeen tavoitteena on kehittää toimintamalleja, jotka vahvistavat etäopiskelijoiden vertais- ja 
yhteisoppimista. Toiveena meillä on ollut kehittää mahdollisesti sovellus, jolla opiskelijat voisivat 
etsiä itselleen Muikku-opiskelutovereita. Olemme kokeneet, että yhteisöllisyyden vahvistaminen 
tulee kuitenkin lähteä hyvin matalankynnyksen ratkaisuista. Ja niitä suunnitellaankin vuonna 2017. 

Ennen kuin varsinainen hanke starttasi, kävimme keväällä testaamassa “opiskelijoiden tinder” 
- ajatusta Rantasalmella hyvin mielenkiintoisessa Leijonan luola -formaatissa. Leijonat ostivat 
ajatuksen ja mallia pidettiin potentiaalisena mahdollisuutena yhdistää opiskelijoita. Jännityksellä 
jäämme seuraamaan Oppikamun jatkovaiheita.

Tuettua perusopetusta verkossa oppivelvollisuusikäisille

Otavan Opiston nettiperuskoulu ja Oppimis- ja ohjauskeskus Valterin Mikael-yksikkö ovat tehneet 
useita vuosia yhteistyötä Monni-hankkeen nimissä, jossa on tuettu perusopetuksen päättövai-
heessa olevia nuoria, joilla on ollut riski jäädä ilman perusopetuksen päättötodistusta. Monivuo-
tinen yhteistyö on kantanut hedelmää ja yhteistyö sai onneksemme jatkoa Monni Online ja Tuuve 
-hankkeiden myötä, jotka molemmat saivat vihreää valoa loppuvuodesta. 

Monni Online-hankkeessa kehitetään Etelä- ja Pohjois-Sa-
von alueelle toimintamalli, jossa oppilaan päättötodistuk-
sen saaminen turvataan yhdistämällä tuettua etäopetusta 
ja moniammatillisia lähitoimijoiden palveluja. 

Tuuve-hankkeessa ajatus on vahvasti sama kuin Monni 
Onlinessakin, mutta tässä erityisesti pyritään yhdistämään 
oppilaan kotikoulu ja etäopetus yhdeksi kokonaisuudeksi.
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HundrED StartUp-lukio 

Nettilukio hyppäsi sadan suomalaisen koulutusinnovaati-
on kelkkaan keväällä 2016 StartUp-lukio-kokeilulla. Val-
takunnallinen ja kansainvälinen HundrED-hanke kokoaa 
sata koulutuksen uutta ideaa Suomesta ja sata maailmal-
ta. StartUp-lukio-kokeilussa sata suomalaista lukiolaista 
eri puolilta maata pääsee suorittamaan yrittäjyyteen ja 
yrittäjämäiseen asenteeseen tähtääviä opintoja verkos-
sa syksyllä 2017. Opiskelijat käyttävät alustanaan meille 
tutusta Muikusta kopioitua omaa verkkoympäristöään. 
Pilottivaiheessa StartUp-lukio-opinnot sisältävät kolmen 
lukiokurssin laajuisen kokonaisuuden: (1) Startup-yrittä-
jän ajattelun taidot, (2) Startup-yrittäjän tietopaketti ja (3)  
Startup-yrittäjän projektikurssi.

Viisari

Lukion arviointikulttuurin kehittämishanke Viisari aloitti 
syksyllä 2015 ja jatkaa vuoden 2017 loppuun. Opisto koor-
dinoi hanketta, jossa on mukana 6 pilotoivaa lukiota, Netti-
lukio toimii yhtenä pilottikumppanina. Opetushallituksen 
rahoittamassa hankkeessa etsitään arvioinnin moni-
puolistamisen hyviä menetelmiä. Kemian ryhmäkurssilla 
kokeiltiin Qridi-sovellusta ja kokemuksia analysoitiin al-
kutalvella 2016. Kokeilun aikana ja myöhemmin verkkope-
dapäivillä nousi esille tarve sellaiselle vertaisarviointityö-
kalulle, jossa opiskelijat voisivat arvioida toinen toistensa 
kurssitöitä helpolla ja toimivalla tavalla. Myös opettajan 
antaman palautteen ja arvioinnin vaikuttavuus opiskelua 
tukevana pohditutti opettajia, sillä dialogi palautteesta ja 

arvioinnista jää usein puuttumaan tai vähäiseksi nonstop-kursseilla. Molemmat asiat ovat hank-
keessa edelleen työn alla. Elokuun verkkotapaamisessa sekä syksyn verkkopedapäivillä koottiin 
laajasti opettajien kokemuksia ja ajatuksia arvioinnin monipuolistamisesta ja toteutusmuodoista 
Nettilukiossa. Opettajat toteuttivat erilaisia kokeiluja Muikun uusien sisältöjen valmistamisen 
yhteydessä sekä ryhmäkursseilla.

https://viisarihanke.wordpress.com/2016/01/25/qridi-itsearvioinnin-apuna-lukion-ke1-kurssilla/
https://viisarihanke.wordpress.com/2016/01/25/qridi-itsearvioinnin-apuna-lukion-ke1-kurssilla/
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PARHAITA MUIKKU-MAKUPALOJA

Nettilukion WhatsApp-viikkoviesti ihastutti meitä viime vuodenkin jokaviikkoisilla ajankohtais-
kuulumisillaan ja ehdottomasti mieleenpainuvilla Muikku-mietteillä. Muutamia Muikku-makupa-
loja kuluneelta vuodelta:

“Muikussa on hyvä elää”
“Jos ei Muikkua helluntaina, niin ei koko kesänä!” 
“Västäräkistä vähäsen, Muikkusesta ei päivääkään”
“Tästä kesä voi alkaa, nosta Muikkunen jalkaa” 
“Muikku, opeta mua tässä, aamuhämärässä! Muikku, mä en tarvii mitään muuta, jos saan selata 
sun kurssiosuutta!”
“Keskinkertaseen pyrittiin, mutta priimaa tuloo”, sano Muikku, kun uuden kurssin julkas.
“Muikku putkella kohti uusia kursseja!”
“Katu täyttyy Muikkusista. Elämä on oppimista. Nyt on lokakuu, ja minusta näkee sen”
“Mulla mui mui muikussa löytyy, sitä kaikille mä jaan, sen te tuutte huomaamaan”
“Kyllä Polku tää vie mihin vaan, nyt sen näät, kun vihdoin linkin aukaiset!”
“Muikun nälkä hyökkää jalkopäästä, ei voimiaan säästä, minut pystyyn kiskaisee”
“Että mitähän Muikkua, mulla alkaa kurssit loppua”
“Veni, vidi, vici. Luin, opin, lakituin”

Aika maukas vuosi, IMO! (in Muikku’s Opinion)

No vuosi 1996!

Nettilukiolle alkusysäyksen antanut Campus Internetix -hanke starttasi 1996 ja täytti pyöreät 20 
vuotta! Silloinen johtaja avasi uuden oppimisympäristön opetusministeri Olli-Pekka Heinosen 
etäterveisten saattelemana. Tältä se näytti, kun liikkeelle lähdettiin:

Vuonna 2017 juhlitaankin sitten Nettilukion 20-vuotistaivalta! Seuraa 
meitä somessa #nettilukio20 ja osoitteessa
http://nettilukio.fi/nettilukio20v
 

http://nettilukio.fi/nettilukio20v 



