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ESIPUHE
Se oivallus, mikä on 20 vuotta sitten tehty, että miksei lukio vois olla aina avoinna verkossa. Aika rohkeekin rajojen ylittäminen. Ajan hengen ja vallitsevien uskomusten kyseenalaistaminen. Varmaan monesta tuntui siltä, että ei ole mahdollista tehdä noin, niin sit
vaan ajateltiin, että kokeillaan. Katotaan, miten käy! (Nettilukion 20-vuotismuistelu. Katso
koko muistelu bit.ly/nettilukioteaser)

Edessäsi on nettikoulutuksen toimintakertomus, jossa pääset kurkistamaan,
mitä kaikkea nettikoulutuksen tapahtumien täyteiseen vuoteen 2017 kuului. Täytimme vuosia, menimme maailmalle, maailma kävi meillä, kohtasimme etänä ja
lähellä sekä opimme, kehityimme ja kokeilimme uutta. Avoimuutta, luottamusta
ja innostusta - sitä on nettikoulutus!
Nettilukio saavutti kunniakkaan nuoren aikuisen ikään, eli täytti pyöreät 20 vuotta. Campus Internetix -projektin myötä syntyneessä Nettilukiossa aloitti vuonna
1997 kolme rohkeaa opiskelijaa, joista ensimmäinen valmistui milleniumin kunniaksi ja lakkiaisiaan juhlien keväällä 2000. Tässä toimintakertomuksessa pääset
kurkistamaan nettikoulutusten toiminnan lisäksi juhlavuoden aikana esiteltyihin
Nettilukion hahmoihin, jotka ovat tavalla tai toisella olleet muovaamassa Nettilukiosta juuri sellaista, kuin se tällä hetkellä on.
Vuoden aikana saimme nähdä monia oppimisen onnistumisia, auttaa parhaamme mukaan opiskelijoitamme ja saatella valmistuvia ja toisaalle siirtyviä eteenpäin elämän- ja opinteillä. Uuden opetussuunnitelman mukaisia lukiokursseja
valmistui tiuhaan. Samalla valmistauduimme vuoden 2018 voimaan tulevaan
uuteen aikuisten perusopetuksen opetussuunnitelmaan.
Tämän toimintakertomuksen on teille koonnut nettikoulutuksen ja ohjauksen
väki, olkaa hyvät!
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HANNU LINTURI
Hannu aloitti 80-luvun alkupuolella Otavan
Opistolla lehtorina, siirtyi rehtoriksi 1989 ja
toimi sittemmin opiston johtajana 2000-luvulla. Johtajan tehtävistä Hannu siirtyi viettämään aktiivisia eläkepäiviään vuonna 2014.
“Nettilukiota edeltänyt verkkoympäristö avattiin
1996 itsenäisyyspäivänä opetusministeri Olli-Pekka Heinosen tervehdyksellä. Alkutilaisuus
oli komea ja mieleenpainuva, kun juhlayleisö
painoi päähänsä Internetixin virtuaalikypärän,
mikä kummasti muistutti lippalakkia, jossa oli
Internetix-logo. “Kypärästä” tuli verkkoväen
tunnusmerkki pitkäksi aikaa. Mieleenpainuvaa ja
helpottavaa oli, kun niiden kysyntä räjähti vuoden
1998 keväällä. Tärkeämpi tunnusmerkki toki oli
se, että käyttäjädiagrammi kääntyi jyrkkään
nousuun, eikä tästä suunnasta luopunut moneen
vuoteen. Tämä viimeistään voimaannutti seitsemän hengen kehittäjäporukan, joka ensimmäisen
vuoden huhuili verkkoon, jossa ei paljon kulkijoita
ollut.”

MIKKO KELLOKUMPU
Mikko oli ensimmäinen koko lukionsa Nettilukiossa suorittanut ylioppilas. Hän aloitti
Nettilukiossa 1997, ja piti ylioppilaan puheen
vuosituhannen ensimmäisissä lakkiaisissa
keväällä 2000.
“Otavan Opiston Nettilukio on ollut minulle paras
opinahjo. Siellä opin oppimaan ja kirjoittamaan
esseitä. Oli upeaa huomata pystyvänsä omaksumaan tietoa ja kykenevänsä soveltamaan
opittua tietoa uusiin asioihin. Sain pitää ylioppilaan puheen ja suvivirsi soi kauniisti – se tuntui
kertakaikkisen hienolta ja oli kokemus, jonka
muistan varmasti koko ikäni. Otavan Opisto synnytti opiskelunälän. Jatkoin yliopistoon ja hankin
kasvatustieteen maisterin paperit. Oli huimaa olla
akateeminen, yliopistosta valmistunut ihminen.
Tätä tulee aina välillä ihmeteltyä, kun peruskoulussa keskiarvoni oli liikunnan kiitettävän numeron ansiosta 6,0. Minulle täällä kaukana kasvukeskuksista Nettilukio mahdollisti opiskelun,
jota jatkan nyt väitöskirjatutkijana. Olen päässyt
tutkintoni avulla töihin erilaisiin kiinnostaviin kehittämishankkeisiin. Bonuksena sain Nettilukiosta
opiskelukipinän, joka kantaa yhä. Jatko-opintojeni
myötä olen omaksunut tieteellisen maailmankuvan ja ymmärrän, miten tiedettä tehdään.”
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KEHITTÄVÄ JA KOKEILEVA NETTIKOULUTUS
Nettikoulutuksen ja ohjauksen perustehtävät ovat (1) oppimis- ja ohjauspalvelut
Nettilukion ja -peruskoulun tutkintotavoitteisille ja aineopiskelijoille sekä aikuislukiolaisille ja kahden tutkinnon suorittajille sekä (2) yhteistyö ja palveluiden
tarjoaminen muille oppilaitoksille ja sidosryhmille.
Juhlavuoden kehittämisen kärjiksi valitsimme neljä kehittämistehtävää, jotka
linkittyvät vahvasti ydintoimintaamme:
1. Oppimislaboratorio ja osaamisen osoittamisen tapojen monipuolistaminen
Vuoden aikana edistimme yhdessä opiston muiden tiimien kanssa oppimisympäristömme ja oppimateriaalien kehittämistä. Kokeilimme myös erilaisia oppimista
tukevia mobiilisovelluksia. Viisari- ja Pulssi-hankkeissa on kehitetty arvioinnin
tapojen monipuolistamista, mikä osaltaan tukee opiskelijaa tämän osaamisen
osoittamisessa.
2. Täydentävän verkko-oppimisen ja ohjauksen kehittäminen
Vuonna 2017 tarjosimme aiempaa enemmän opetuksellista ja ohjauksellista
tukea peruskouluikäisille MonniOnline- ja Tuuve-hankkeissa yhteistyössä Valterikoulu Mikaelin kanssa. Keskusteluja käytiin myös peruskouluikäisten aktiiviurheilijoiden täydentävän verkkokoulutustarjonnan osalta. Uutuutena pääsimme
myös tarjoamaan ilmiöpohjaisen oppimisen koulutuspalveluita qatarilaiselle
kansainväliselle koululle (Stafford Sri Lankan school, Doha, Qatar).
3. Osallisuuden ja vertaisuuden vahvistaminen verkko-opiskelussa
Vertaisuudesta saimme vuoden aikana voimaa. Erityisesti Oppikamu-hankkeessa
edistimme opiskelijakuntatoimintaa, lisäsimme opiskelijoiden kohtaamisen paikkoja AC-tapaamisissa (mm. tsemppiryhmät) ja Facebook-ryhmissä. Järjestimme
myös paikallisia opiskelijoiden lähitapaamisia ja tarjosimme ainekohtaista tukea
ja vertaisuutta mm. English Clubeissa ja Matikkaverkossa.
4. Sujuvat siirtymät toisen koulutusasteen sisällä ja toiselta asteelta korkea-asteelle
Poluttamo-hankkeen avulla olemme rakentaneet malleja, joilla sujuvoitetaan
siirtymiä toisen koulutusasteen sisällä ja toiselta asteelta korkea-asteelle. Myös
jatko-opintoihin ohjaamista on kehitetty edelleen. Eri hankkeissa teimme yhteistyötä ammatillisen toisen asteen ja korkeakoulujen kanssa.

TARU KEKKONEN
Taru on ollut mukana Nettilukion kehittämisessä melkein alusta saakka, eli 1997-2017
kieltenopettajana, ohjaajana, Nettilukion
linjanvetäjänä sekä viimeisimpänä Otavan
Opiston verkkokoulutuspäällikkönä.
“Alkuvaiheessa puhelin soi ja sähköposti viuhui.
Reaaliaikaista kommunikaatiota ei ollut muuta kuin (lanka!)puhelimessa, ja kenties joskus
harvakseltaan livenä Otavassa. Kun vertaa tähän
hetkeen ja nykyisiin ratkaisuihin, niin olihan se
kirjeenvaihto tosi kömpelöä. Tuntui kuitenkin
siltä, että päästiin ihan hyvin lähelle opiskelijoita,
ja koska heitä oli alkuun vähemmän, oppi myös
tuntemaan kaikki opiskelijat suhteellisen hyvin.
Mitään prosesseja ei oltu automatisoitu ja opiskelijan edistymistä ja henkilökohtaisia opetussuunnitelmia seurattiin manuaalisesti. Jos joku näytti
jäävän jälkeen, voitiin soittaa perään ja kysellä,
missä mennään. Meillä ei myöskään ollut valmiita
malleja siitä, miten homma kannattaisi hoitaa,
joten rohkeasti kokeiltiin ja keksittiin itse. ”

KAISA LINDSTRÖM
Kaisa toimi Otavan Opiston ja Nettilukion
rehtorina 2001 - 2014, ja oli jo sitä ennen
käynnistämässä Nettilukion toimintaa opiston vararehtorina.
“Mikään ei ollut itsestään selvää, kun ei oikein
ollut olemassa olevia toimintamalleja. Luotiin
näitä sitten itse, kun opetushallinnossakaan ollut
juuri henkilöitä, jotka olisivat osanneet auttaa.
Ministeriössä kävimme kertomassa opiston
johtajan Hannu Linturin kanssa, miten toiminta
oli edistynyt, millaisia malleja olimme kehittäneet ja kuinka opiskelijamäärät olivat kasvaneet.
Ratkoimme itse mm. verkko-opettajien työaika- ja
palkkauskysymyksiä ja aineiston tuottamiseen
liittyviä näkökulmia, etätyön normeerauksia,
opiskelijoiden suorituksiin liittyviä vaatimuksia
sekä avoimuuden ja luottamuksen lähtökohtia.
Moniin asioihin tuli virallisia ohjeita vasta paljon
myöhemmin. Nettilukiossa myös tentittömyys oli
ehdoton lähtökohta, ja se oli uusi asia silloisessa
lukioajattelussa. Vaatimustason ylläpitäminen herätti epäilyjä niin rehtorikollegoissa kuin
opiskelijoissakin. Kohtasimme ennakkoluuloka
esimerksi siitä, että netissä pääsisi helpommalla
ja että Nettilukio vesittäisi lukio-opintojen yliopistoon valmistavan vaatimustason. Näitä asioita
minäkin jouduin useaan otteeseen perustelemaan
ja puolustelemaan, kuten sitäkin epäluuloa, että
Nettilukio mahdollistaisi erinäiset huijausyritykset, koska kontrollia ei ole samalla tavalla kuin
kokeisiin ja tentteihin perustuvissa opinnoissa. ”
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VUOSI LUKUINA
KYSELYITÄ, TILASTOJA JA VALMISTUNEIDEN ILOA
Uudistunut arviointikysely
Nettikoulutuksessa toteutetaan vuosittain opiskelijoille arviointikysely. Vuonna
2017 kyselyä uudistettiin ja laajennettiin. Kyselyn kohderyhmäksi valittiin Nettilukiolaiset. Nettilukion arviointikysely toteutettiin syksyllä 2017. Kyselyyn vastasi
125 opiskelijaa, joista 74,4 % oli naisia ja 24 % miehiä. Valtaosa opiskelijoista
(72,8 %) opiskeli uuden opetussuunnitelman mukaisesti.

NETTIKOULUTUS TOIMINTAKERTOMUS 2017
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Opiskelijoilta kysyttiin opiskelijaan itseensä, oppimisympäristöön, kurssimateriaaleihin, ohjaukseen, opetukseen, arviointiin, oppimiseen, oppimisen tuloksiin
ja tukimuotoihin liittyviä väittämiä ja avoimia kysymyksiä. Väittämien vastausvaihtoehdot olivat täysin eri mieltä, osittain eri mieltä, ei samaa eikä eri mieltä,
osittain samaa mieltä ja täysin samaa mieltä. Seuraavaksi esitellään päätuloksia
sen perusteella, kuinka moni vastaajista oli väittämien kanssa osittain tai täysin
samaa mieltä.
Valtaosa vastaajista luotti kykyihinsä selvitä lukio-opinnoista (72 %) ja oli sitoutunut opiskeluun (76 %). Valtaosa piti opiskelua merkityksellisenä itselleen
(81 %), oli motivoitunut (80,8 %) ja koki opiskelutaitonsa riittäviksi (88 %).
66,4 % vastaajista koki, että oma elämäntilanne mahdollistaa opintojen säännöllisen etenemisen. Valtaosa vastaajista (74,4 %) halusi opiskella täysin itsenäisesti. 23,2 % puolestaan kaipasi vertaistukea Nettilukiossa opiskeluun muilta
Nettilukion opiskelijoilta.
89,6 % vastaajista koki Muikun selkeäksi ja helppokäyttöiseksi oppimisympäristöksi. 79,2 % koki kurssien ohjeet selkeiksi ja kattaviksi ja 73,6 % koki, että kurssimateriaalit ovat ajan tasalla. 77,6 % oli sitä mieltä, että kurssimateriaalit tukevat
hyvin oppimista. Muikusta ja materiaaleista sanottiin mm. seuraavaa:
“Selvästi vielä kehitettävää, mutta viihtyisä ja mukava :)”
“Se kuinka paljon materiaali auttaa oppimisessa, vaihtelee paljon kurssien välillä.”
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31,2 % vastaajista oli osallistunut ryhmäkurssille ja 6,1 % oli osallistunut ilmiökurssille. Ryhmäkurssit koettiin hyödylliseksi etenkin itselle haastavissa aineissa
valmiin aikataulun ja ryhmän tuen vuoksi. Toisaalta ryhmäkursseille ei haluttu
osallistua, koska itsenäinen ja muista opiskelijoista riippumaton opiskelu koettiin itselle paremmaksi vaihtoehdoksi. Vähäinen osallistuminen ilmiöopiskeluun
johtui mm. siitä, että opiskeleminen ilmiöpohjaisesti ei tuntunut omalta jutulta
tai vastaajalla ei ollut selkeää käsitystä siitä, mistä ilmiöissä on kyse. Valtaosa
vaikutti melko tyytyväisiltä kurssitarjontaan, joskin uuden opetussuunnitelman
mukaisia kursseja odotettiin enemmän ja valinnaisia kursseja toivottiin lisää.
99,2 % vastaajista tiesi, kuka on oma ohjaaja ja miten häneen saa yhteyden.
44,8 % vastaajista kertoi tarvitsevansa opintojen ohjausta, ja 92 %:n mukaan
ohjaaja on hyvin tavoitettavissa ja häneltä saa apua opintoihin liittyvissä kysymyksissä. 76,8 % puolestaan koki, että opintojen ohjaus on auttanut opinnoissa
eteenpäin ja 82,4 %:lle vastaajista oli tärkeää, että opiskelijalla on oma nimetty
ohjaaja, johon voi olla yhteydessä koko opintojen ajan.
“Opinto-ohjaaja kyselee säännöllisin väliajoin kuulumisia, mikä oli minusta aluksi
outoa, mutta jossain vaiheessa tajusin, että sillä on myös hyvin tsemppaava
vaikutus omaan motivaatioon. Opinto-ohjaajalta voi kysyä sähköpostitse neuvoa
ihan koska vaan, ja hän vastaa. Jos hän ei tiedä vastausta, niin hän ottaa siitä
selvää ja vastaa sitten.”
95,2 % vastaajista tiesi, miten tavoittaa eri aineiden opettajat ja 81,6% koki
saavansa heiltä pyydettäessä apua. 28 % vastaajista toivoi, että aineenopettaja
olisi enemmän läsnä kurssilla. 87,2 % kertoi lukevansa opettajan tehtäväkohtaiset palautteet. Opettajan antamaa palautetta piti hyödyllisenä 81,6 % kyselyyn
vastanneista. Vastaajat toivoivat kannustavaa ja positiivista, mutta kuitenkin
selkeää ja suoraa palautetta:
“Käyn itsenäisesti opiskeltavia kursseja, ja mielestäni opettajan ei tarvitse olla läsnä
kursseilla. Riittää, että saan halutessani yhteyden opettajaan.”
“Konkreettinen palaute on tärkeää. Mikä oli hyvä ja miksi. Mikä teki huonoista kohdista
huonoa? Miten voisin tehdä sen toisin?”
“Rakentava kritiikki. Parannusehdotukset, virheiden osoittaminen mutta ei korostaminen.
Lisäksi on aina kiva saada kuulla, missä onnistuin.”
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85,6 % vastaajista koki oppineensa itselleen tärkeitä asioita ja 72,2 % uskoi
opiskelusta seuraavan konkreettisia muutoksia elämään. 68 % oli tyytyväisiä
omaan opiskeluun ja oppimiseen. 19,2 % koki tarvitsevansa nykyistä enemmän
tukea oppimiseensa. Opiskeluun liittyvinä vaikeuksina mainittiin motivaation tai
kiinnostuksen puute, matematiikan tai kielten opiskelun haasteet, ajankäyttö ja
aikatauluttaminen, tekniset ongelmat, epäselvät tehtävänannot ja henkilökohtaiset syyt. Nettilukion erilaisista tukimuodoista sanottiin mm. näin:
“Mielestäni Nettilukiossa on ihan riittävästi erilaisia tukimuotoja. Kynnys niiden käyttämiseen on kuitenkin aika korkea.”

Useat vastaajista eivät kokeneet vertaistukea merkitykselliseksi, vaan halusivat opiskella täysin itsenäisesti. Osa opiskelijoista puolestaan koki vertaistuen
tärkeäksi opinnoissa.
“En kaipaa lainkaan muiden opiskelijoiden tukea enkä seuraa.”
“Vertaistuki auttaa eteenpäin joka kerta. Siinä huomaa, ettei ole ainoa jolla on ongelmia.
Kanssaopiskelijoiden tuki ja kontakti on todella tärkeää. Facebookin Muikun pulinapalsta
on kiva. Minusta se on riittävä.”

Kaiken kaikkiaan suurin osa vastaajista oli tyytyväisiä omaan opiskeluunsa ja
Nettilukion toimintaan, ja heidän vastauksistaan nousi esiin hyviä kehittämis- ja
parannusehdotuksia. Kyselyyn kuuluvassa tarina-arvioinnissa he saivat kertoa
omin sanoin Nettilukiossa opiskelusta ja sen merkityksestä. Tarinoissa korostui
Nettilukiossa opiskelun tärkeys ja merkityksellisyys vastaajan omassa elämäntilanteessa.

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskysely
Keväällä 2017 tehdyssä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskyselyssä kartoitimme
opiskelijoidemme kokemusta tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumisesta
Nettilukiossa ja Nettiperuskoulussa. Kyselyn tulosten perusteella kirjoitettiin
Nettilukion ja Nettiperuskoulun osuus Otavan Opiston tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaan. Kyselyyn vastasi 84 opiskelijaa, joista 71 % oli naisia, 25 %
miehiä ja 4 % muuta sukupuolta. Suurin osa vastaajista opiskeli Nettilukiossa.
Vastaajista 21 % koki kuuluvansa ryhmään, joka on helposti syrjinnän kohteena
joko terveydentilan, seksuaalisen suuntautuneisuuden tai sukupuoli-identiteetin, uskonnon, vakaumuksen tai kulttuuritaustan takia. Syrjinnälle altistaviksi
tekijöiksi opiskelijat nimesivät erityisesti: (a) terveydentila, vamma tai sairaus,
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(b) uskonto, vakaumus, arvomaailma tai mielipiteet ja (c) seksuaalinen suuntautuneisuus tai sukupuoli-identiteetti. Nettilukiossa tai Nettiperuskoulussa 94 % ei
kuitenkaan ollut kokenut tai ei osannut sanoa kokeneensa syrjintää, häirintää, nimittelyä, ennakkoluuloja tai eriarvoista kohtelua kuluneen vuoden aikana. Usein
tai joskus syrjintää oli kokenut 3 % vastaajista.
“Netin kautta tapahtuva opiskelu vaikuttaa olevan tasa-arvon puolesta hyvä tapa opiskella, ja tämä tapa kohtelee sukupuolia tasa-arvoisesti.”

Suurin osa (77 %) koki oppilaitoksemme yleisen ilmapiirin kannustavaksi, suvaitsevaiseksi ja hyväksyväksi ja 87 % kertoi pystyvänsä kääntymään opettajan tai
ohjaajan puoleen opiskeluun liittyvissä huolissa. Oppilaitoksessamme jokainen
saa olla oma itsensä ja ilmentää sukupuoltaan haluamallaan tavalla (79 % samaa mieltä, 21 % ei osaa sanoa, 0 % eri mieltä).
“Oppilaitoksen ilmapiiri on omasta mielestäni hyvä ja kannustava sekä sellainen
että tuloksia on helppo, mukava ja kiva saada aikaan ja tehdä.”
Yli puolet vastaajista (55 %) kertoo saaneensa tarpeeksi tietoa yhdenvertaisuudesta Nettilukiossa tai Nettiperuskoulussa (37 % ei osaa sanoa) ja suurin osa
(75 %) sukupuolten tasa-arvosta.
Kyselyn tulokset olivat tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumisen kannalta
pääasiassa myönteisiä. Opiskelijoiden mielestä oppilaitos on tasa-arvoinen, ja he
kokivat pääsääntöisesti, että tasa-arvo ja yhdenvertaisuus huomioidaan Nettilukiossa ja Nettiperuskoulussa.
Saatujen tietojen avulla pyrimme parantamaan entisestään tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta Nettilukiossa ja Nettiperuskoulussa, muun muassa kiinnittämällä
jatkossakin erityishuomiota tasa-arvoisiin ja yhdenvertaisiin käytänteisiimme
sekä edistämällä sukupuolista tasa-arvoa oppimateriaaleissa.
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Nettikoulutuksen vuosi tilastojen valossa

Nettilukion hakijamäärä jatkoi kasvuaan vuonna 2017 ja hakemuksia tuli yhteensä 1822. Uusia opiskelijoita aloitti vuoden aikana 1013, kun vuoden 2016
vastaava luku oli 764. Nettilukioon tuli siis paljon uusia opiskelijoita, mutta myös
keskeyttäneiden määrä säilyi melko suurena ja vuonna 2017 opintonsa keskeytti
753 opiskelijaa. Nettilukiolaisten opintojen etenemistä seurataan aktiivisesti ja
opiskelijoiden joukosta pyritään mahdollisimman nopeasti tunnistamaan opiskelijat, joilla ei syystä tai toisesta olekaan aikaa tai mahdollisuutta opiskeluun.
Vuoden 2017 aikana Nettilukiosta valmistui 67 opiskelijaa, mikä on 19 enemmän
kuin edellisenä vuonna. Nettilukiolaiset suorittivat vuoden aikana yhteensä 3703
kurssia, joten vipinää on riittänyt myös arviointirintamalla.
Aineopiskelijana Nettilukiossa ja Nettiperuskoulussa opiskelee suuri joukko
muissa oppilaitoksissa opiskelevia, harrastukseksi kursseja tekeviä ja esimerkiksi Muikun materiaaleja opiskeluunsa muutoin hyödyntäviä henkilöitä. Tutkintotavoitteisen Nettilukiossa opiskelun lisäksi Nettilukion kursseja suoritettiin
aineopiskelijana 2235. Lisäksi Nettilukion aineopiskelu-linjalta valmistui 32
opiskelijaa. Kun valmistuneiden lukumäärään lisätään lähilukiosta valmistuneet
opiskelijat, opistosta valmistui yhteensä noin 100 lukiolaista, mikä on hieno luku
satavuotiaan Suomen juhlavuotena.
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Kevään ylioppilaista osa painoi lakin päähänsä opistolla, osa kotonaan. Kaikkia vuoden 2017
aikana valmistuneita - lähellä ja etänä, lakin kanssa tai ilman - juhlittiin ja muistettiin yhtä
lämpimin ajatuksin!

Nettiperuskouluun tuli hakemuksia vuoden aikana 209. Nettiperuskoulussa
aloitti vuoden aikana 71 opiskelijaa ja 34 valmistui. Keskeyttäneitä puolestaan oli
35. Nettiperuskoululaiset suorittivat vuoden aikana yhteensä 428 kurssia. Lisäksi
peruskoulun opintoja suoritettiin aineopiskeluna 194 kurssia ja aineopiskelu-linjalta valmistui 2 peruskoulun opiskelijaa.

19

VILLE VENÄLÄINEN
Ville työskenteli Otavan Opistolla 1998-2017
aluksi ohjelmoijana, sittemmin tietojärjestelmäpäällikkönä sekä viimeisimmäksi kehityspäällikkönä.
“Yksi asia, jonka voisi nostaa muistona Nettilukiosta on jotain, mitä ei oikeastaan voi sitoa yksittäiseen aikaan tai paikkaan. Se on sellainen tunne
kaiken keskellä. Olen viettänyt varmasti satoja
tunteja keskustellen ja pohtien yhdessä opettajien ja ohjaajien kanssa Nettilukiolaisia ja heidän
palvelemistaan. Se perustunne on välittäminen
ja kokemus siitä, että tehdään jotain todella
tärkeää. Työllä on ollut itselleni syvempi merkitys,
kuin vain käydä töissä. Tällainen ilmapiiri syntyy
taivasti johdetussa organisaatiossa, jota ohjaa
humaani ihmisyys ja empatia, mikä myös kokoaa
samanhenkisiä ihmisiä yhteen. Lämmin kiitos
taitavan johtamisen arkkitehdeille Hannu Linturille ja Kaisa Lindströmille. Nettilukion syntymistä
mahdollistavaa toiminta- ja työilmapiiria ei olisi
syntynyt, jos toiminnanohjaus olisi ollut tiukasti
kiinni vain järjestämisluvissa ja arjen pyörittämisessä.”

JARI SARJA
Jari oli rakentamassa Nettilukioon johtanutta
Campus Internetix-projektia. Nykyisin hän
toimii opistolla verkkopedagogina ja -opettajana.
“Internetix oli projekti, joka käynnistyi syksyllä
1996. Tavoitteena oli tehdä oppimisympäristö
verkkoon. Tavoitteenamme oli oppimisympäristö
ilman rajoja, eli opintojen mahdollistamista koko
toiselle asteelle mutta myös kolmannelle asteelle
eli yliopistoille. Tavoittelimme myös etätyökeskusta ja nettikirjastoa. Avajaisissa puhui silloin
opetusministeri Olli-Pekka Heinonen. Esitys tuli
DVD:ltä, mutta paikallaolijat uskoivat sen tulleen
livenä. Yritimme ja kokeilimme alkuun vähän
kaikkea, mutta lopulta Nettilukio oli se, josta tuli
jotakin. Tosin Nettilukiolla oli kova kilpailija Etälukio, jonka konsepti kuitenkin oli toisenlainen kuin
meillä. Etälukiolla oli mm. lähetyksiä televisiossa,
kun me taas toimimme vain verkossa. Vähitellen
mekin aloimme pohtia, että voisivatko etäopetus- ja lähiopetus jotenkin yhdistyä. Opiskelijoita
oli Nettilukiossa aluksi vähän, koska harvalla oli
nettiyhteyksiä siihen aikaan.”
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KOHTAAMISIA LÄHINÄ JA VERKOSSA
Verkkopedapäivät kokoavat opiston opettajat ja ohjaajat kehittämään yhdessä
entistä ketterämpää ja parempaa oppimiskokemusta opiston nettikoulutusten opiskelijoille. Samalla pääsemme tapaamaan toisiamme kasvokkain, sillä
tekeehän moni meistä työtään etänä. Haluamme tarjota saman kohtaamisen
mahdollisuuden opiskelijoillemme. Keväällä järjestimme pieniä paikallisia lähitapaamisia ja syksyllä kutsuimme opiskelijat juhlimaan kanssamme 20-vuotiasta
Nettilukiota.

Yhdessä oppien: verkkopedapäivät
Kevään verkkopedapäivässä puursimme ryhmäkurssien, tulevan lukuvuoden
ilmiöiden, Muikun ja verkko-ohjauksen kehittämisen kimpussa. Verkkopedapäivässä paljastettiin vuoden 2017-18 ilmiökyselyn kuusi finalistia, joista paikalla olevat pääsivät edelleen äänestämään lukuvuodelle kolme järjestettävää
ilmiötä: voittajiksi päätyivät Identiteetti, Raha sekä Erilaisuus ja samanlaisuus.
Treenasimmepa päivän aikana myös sähköisten ylioppilaskokeiden sujuvaa
järjestämistä. Verkkopedapäivässä meitä oli mukana monta, mutta kaipasimme
yhteiseen porukkaamme virkavapaalla olevaa tiiminvetäjää ja verkkokoulutuspäällikköä Tarua.
Syksyn verkkopedapäivä järjestettiin Nettilukion 20-vuotisseminaarin yhteydessä, eli saimme onneksemme nauttia myös ulkopuolisten seurasta verkkopedapäivässämme. Päivä alkoi juhlaseminaarin henegssä Opetushallituksen
pääjohtaja Olli-Pekka Heinosen videoterveisellä. Olli-Pekka muisteli aikaa, jolloin
Nettilukio perustettiin – toimihan hän itse tuolloin opetusministerinä ja osallistui
myös Nettilukion avajaisiin 1997 videoterveisten muodossa! Verkkopedapäivässä
mm. pohdimme kuinka tukea entistä paremmin opiskelijoita reaaliaineiden vastaustekniikoiden kehittämisessä, suunnittelimme yhteistyötä Jyväskylän yliopiston kanssa, mietimme tulevaa oppimisympäristökehitystämme ja kurkistimme
startup-lukion toimintamalliin ja materiaaleihin.
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Verkkopedapäivässä opistolaiset kalastivat hyvinvoivan nettikoulutustyöyhteisön Muikkuja ja kehittivät toimivia nettikoulutuksen käytänteitä yhdessä Jyväskylän yliopiston opettajankoulutuslaitoksen vieraiden kanssa.
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Kohtaamista ja kehittämistä: tiimin kehittämispäivät
Kesällä nettikoulutus- ja ohjaustiimiläiset kokoontuivat Jyväskylään tiimin kehittämispäivään, jossa valmistauduttiin tulevaan lukuvuoteen ja käytiin tutustumassa Jyväskylän avoimen yliopiston verkko-oppimisratkaisuihinsa. Tiimipäivä
alkoi leikkimielisellä kilpailulla, jossa tiimit innovoivat tiimien kehittämistehtäviä
edistäviä kokeiluja. Maali- ja korotuskursseja ideoitiin opintojen henkilökohtaistamisen ja edistämisen tueksi (maalikurssi tukee oppimäärän valmiiksi saamista
ja korotuskurssit oppimäärän arvosanan sujuvampaa korottamista). Onnenapilan lehdiltä löytyi työhyvinvointia ja sosiaalista vuorovaikutusta edistäviä ideoita,
ohjauskavana yhdisti vertais- ja ohjaustuen yhdelle kanavalle ja vakkaan koottiin
osaamisten tunnistamista ja tunnustamista. Iltapäivän työskentelyssä kehitimme opinto-ohjauksen kursseja, tulevan lukuvuoden toriohjelmaa ja aineenopettajan käsikirjaa.

Nettiväki tutustumassa Jyväskylän avoimeen yliopistoon Ruusupuiston kampuksella.
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Tallin vintillä joulukuussa tiimeillämme oli pysähtymisen aika. Työnohjaaja ja
kouluttaja Johanna Nevala johdatti tiimiläiset pysähtymisen, hyvinvoinnin ja
kohtaamisen äärelle. Aamupäivä sisälsi luovaa toimintaa aina maalaamisesta
kirjoittamiseen ja kuvien tulkitsemiseen. Näiden kautta pääsimme kiinni siihen,
mikä meissä ja työssämme on merkityksellistä. Iltapäivällä testasimme pienissä
ryhmissä ohjauksen ja työskentelyn fasilitoinnin menetelmäkortteja, kävimme
läpi ohjauskäytänteitä, suunnittelimme verkkokurssien uudenlaisia toteutusmalleja ja kokeilimme ohjauksen menetelmiä.

Opiskelijoiden lähitapaamiset
Keväällä halusimme järjestää nettikoulutuksen lähitapaamiset siten, että
opiskelijoiden olisi mahdollisimman helppo tulla niihin mukaan, ja tästä syystä
tarjosimme paikallisia lähitapaamisia muutamalla eri paikkakunnalla. Paitsi että
nämä tapaamiset vietiin lähelle opiskelijoiden kotipaikkakuntia, ne olivat myös
ajallisesti lyhyempiä kuin nettikoulutuksen lähitapaamiset yleensä ovat olleet:
tarkoituksena oli tavata, tutustua ja vaihtaa kokemuksia ilman, että tapaamiseen
tarvitsee varata koko päivää.
Toukokuun alussa järjestettiin lähitapaaminen Helsingissä ravintola Kiilassa.
Johannan ja Miian luotsaamassa tapaamisessa oli mukana 11 opiskelijaa. Vaikka
tapaaminen kesti vain muutaman tunnin, mutta siinä ajassa ehdittiin jo hyvin
vaihtaa kokemuksia, kysellä ja tutustua ja ennen kaikkea saada virtaa omiin opiskeluihin.
Toukokuun lopulla muutama lukio-opintojaan aloitteleva opiskelija osallistui lähitapaamiseen Kahvila Muistossa Jyväskylässä. Tiina ja Tarja kertoivat erilaisista
vaihtoehdoista opiskella Nettilukiossa ja opiston nettikoulutuksista ylipäätään.
Ilta sujui leppoisasti kahvitellen opiskelijoiden tutustuessa toisiinsa ja opiston
toimintaan. Saimme palautetta, että tapaamiseen osallistuminen kannatti, sillä
alkujännityksen kadottua opintojen aloittaminen vaikutti opiskelijoista ajateltua
helpommalta. Sekin tuntui opiskelijoista hyvältä, että tapasi kasvokkain opiston
henkilökuntaa ja sai heti vastauksia mieltä askarruttaneisiin kysymyksiin.
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HILKKA POHJONEN
Hilkka suoritti lukio-opintonsa Nettilukiossa
hoitajan töidensä ohessa ja pääsi soveltamaan ammattiosaamistaan lukion kursseilla
sekä ilmiöpohjaisen oppimisen jaksoille
osallistuessaan.
“Nettilukio oli tuohon aikaan ainoa todellinen
vaihtoehtoni lukiokurssien suorittamiseen.
Lähiaikuislukio ei olisi tullut kysymykseenkään
epäsännöllistä kolmivuoroista sairaalatyötä
tekevälle. Nettilukiolaisena sain suunnitella opiskelun mieleisekseni. Opettajat olivat kiitettävästi
tavoitettavissa. Opiskeluaikaisella tunteiden vuoristoradalla keskeyttäminen ei käynyt kertaakaan
mielessäni. Ilmiöpohjainen opiskelu oli täysin
uutta ja ihmeellistä. Vieläkin ihmettelen, mitä
kaikkea oli mahdollista tehdä lukio-opinnoissa!
Haastattelin mitä monipuolisempia asiantuntijoita, olin radion toimituksessa hyväntekeväisyyskeräyksen puhelinvastaajana, toimin roolipelissä
Hildegard Bingeniläisenä ja tein muun muassa
blogeja ja tietovisailuja ilmiötuotoksina opettajien
kärsivällisellä ja korvaamattomalla avustuksella.
Osallistuin myös lukemattomiin verkkokeskusteluihin niin ilmiöissä kuin muillakin kursseilla. Kun
tällä hetkellä olen lähiaikuislukiossa aineopiskelijana, aikani Nettilukion on haikeana mielessä.
Nyt istumme pulpeteissa, saamme kotitehtäviä,
viittaamme ja vastaamme opettajan kysyessä.
Ei tulisi kuuloonkaan ilmiöopiskelun kaltaiset
”sooloilut”. Opiskelun mielekkyys ja antoisuus
ovat ainoat yhteiset tekijät verrattaessa Nettilukiota ja luokkaopetusta.”

SARI JAARANEN
Sari on opiston verkkopedagogi ja aineopiskelulinjan vetäjä, joka on työskennellyt Nettilukiossa ihan alusta alkaen.
“Alkuajat olivat kyllä jännittäviä aikoja, koska
silloin internet oli vasta tulossa ihmisten tietoisuuteen ja esimerkiksi sähköposti oli monille
outo asia. Meilläkin oli muutama opettaja, joilla ei
ollut lainkaan sähköpostia käytössään. Opiskelijat tekivät tuotoksiaan paperilla ja kynällä ja
lähettivät ne meille kirjepostina. Näitä kirjeitä
sitten postiteltiin opettajille. Sähköpostin liitteenä
niitä ei olisi voinut laittaa, koska se olisi todennäköisesti tukkinut vastaanottajan sähköpostin
kokonaan. Alkuvuosina meillä ei vielä ollut sellaista verkko-oppimisalustaa, jonne olisi voinut
tallentaa vastauksia. Ensimmäinen verkko-oppimisympäristö Ryhmix otettiin käyttöön vasta
ihan 90-luvun lopulla. Vuosituhannen vaihteessa
se vaihtui Pulpetixiin. Ensimmäisen Muikku-ympäristön suunnittelussa olin vahvasti mukana, ja
tavoitteenamme oli, että siitä tulee täydellinen
oppimisympäristö. No ainakin nimi oli hyvä! Se oli
savolainen vastaisku kaikille englanninkielisille
ympäristöille. Nythän meillä on Muikusta käytössä jo kolmas versio.”
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JUHLAHUMUSSA! NETTILUKIO 20 VUOTTA
Nettilukion juhlavuotta vietettiin menneitä muistellen ja tulevaan tähyillen. Pitkin
vuotta olemme saimme seurata Nettilukion hahmogallerian edistymistä Nettilukion kotisivuilta ja Facebookista. Mukana muistelemassa oli meidän nykyisiä ja
entisiä opiskelijoita ja henkilökunnan jäseniä. Näiden hahmojen tarinoihin saatte
tutustua myös tässä toimintakertomuksessa. Osa hahmoista kertoi kokemuksiaan Nettilukion synnystä ja kehittymisestä myös juhlaseminaarin startanneella
videoteaserilla: http://bit.ly/Nettilukioteaser.

Hilkka-opiskelija muisteli omaa Nettilukion taivaltaan juhlaseminaarin alussa.

“Aikanaan varmaan monesta tuntui siltä, että ei ole mahdollista tehdä noin. Me lähdettiin
rohkeasti sinne, missä kukaan ei vielä ollu.”

Kunnolla juhlatunnelmaan pääsimme Otavan Opistolla juhlaseminaarissa.
Rohkeasti uhmasimme perjantai 13. päivää lokakuisessa Otavassa. Juhlat avasi opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasosen etäpuheenvuoro, jonka
jälkeen päästimme meille tärkeimmän, eli opiskelijan ääneen. Hilkka Pohjonen
muisteli omaa opintopolkuaan Nettilukiossa ja peilasi sitä tämänhetkisiin kokemuksiinsa omassa lähiaikuislukiossaan, jossa hän harrastuksena suorittaa lisää
lukiokursseja. Saimme lisäksi nauttia erilaisista työpajoista, joissa juhlaseminaarin osallistujat pääsivät ideoimaan myös suomalaisen digitaalisen oppimisen
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tulevaisuutta. Työpajoja ohjasivat mm. Sitran asiantuntija Kalle Nieminen sekä
opistolta Viisari-hankkeen koordinaattori Anne ja pelipedagogiikan asiantuntijamme Heikki. Ohjaustiimin Eveliina ja Annukka toivat seminaariväelle terveisinä
sekä opiskelijan että ohjaajan näkökulmaa koko ohjaustiimin puolesta. juhlaseminaarin loppuun kuulimme innostavan kasvu- ja onnistumistarinan nuorelta
yrittäjältä ja melko vastikään lukiosta valmistuneelta Perttu Pölöseltä. Tutuistuimme myös amerikkalaiseen toisintekemiseen koulumaailmassa katsomalla
Most Likely to Succeed -dokumenttielokuvan.
Juhlaseminaari saattoi yhteisen muistelun ja tulevan ideoinnin ääreen monia
Nettilukion nykyisestä ja entisestä väestä sekä useita meille tärkeitä yhteistyökumppaneita, kuten etäkoulu Kulkurin ja oppimis- ja ohjauskeskus Valterin
Mikaelin yksikön henkilöstöä. 20 vuotta Nettilukion kehittämistä on nyt takana.
Kysymys kuuluukin, miltä tulevat 20 näyttävät?

Nettilukio vuonna nolla -roolipaneelissa asiantuntijat pääsivät suunnittelemaan Nettilukiota kuvitteellisesti tyhjästä: miltä se näyttäisi, mikä siellä olisi tärkeää ja mitä siellä tehtäisiin?
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JARI LANKINEN
Jari on www-suunnittelija, joka on työskennellyt Otavan Opiston verkko-oppimisympäristön kehittämisen parissa 2000-luvun
alkupuolelta saakka.
“Olen yksi Otavan Opiston www-suunnittelijoista, jonka viimeaikaisimmat työtehtävät ovat
pääasiallisesti kohdistuneet Muikku-oppimisympäristön kehitykseen. Kädenjälkiäni ovat käyttöliittymä ja visuaalinen ilme Muikun työtiloissa
ja materiaaleissa. Tällä hetkellä touhuan uuden
käyttöliittymäsuunnitelman ja siitä jalostuvan
ulkoasun parissa. Olen myös yksi helpdeskin
kysymyksiin ja ongelmiin vastailevista persoonista. Ylivoimaisesti haastavinta Muikun kehityksessä on saada sovellus toimimaan jokaisessa
päätelaitteessa niin hyvin kuin mahdollista,
ja tämä vaatiikin joskus kompromisseja niin
käyttöliittymän kuin koodinkin osalta. Käyttäjiltä
tulevat palautteet hyvin onnistuneista opinnoista
sovelluksen avulla on kaikkein palkitsevinta. Toki
myös kokemukset omasta mielestä onnistuneista
toteutuksista, joissa käyttöliittymä toimii ongelmitta päätelaitteesta riippumatta, ovat aina
mukavia.”

TIRA DORAN JA RONJA SUTINEN
Tira ja Ronja ovat äiti ja tytär, jotka molemmat opiskelevat Nettilukiossa Yhdysvalloista
käsin.
“Olemme Tira ja Ronja, äiti ja tytär, USA:n Coloradosta ja opiskelemme molemmat Otavan Opiston
Nettilukiossa. Minä, Tira, päätin käydä lukio-opintoni loppuun täältä käsin, sillä tarkoituksena on
hakeutua näin kypsällä iällä opiskelemaan lakia.
Ronjan kannalta etälukio oli parempi vaihtoehto
kuin paikallinen yläaste. Minulle tämä on ollut
virkistävää opiskella jälleen, kunnon aivojumppaa. Ronja taas on oppinut myös itsenäisyyttä ja
vastuunottamista. Meille yhteinen kokemus on,
että henkilökunta on aivan mahtava Otavassa.
Avuliaita, ymmärtäväisiä, kannustavia ja helposti
lähestyttäviä – jokainen kommunikointi on jättänyt hymyn huulillemme.”
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MESSUILLA JA MAAILMALLA
ITK 2017 Hämeenlinnassa
Interaktiivinen tekniikka koulutuksessa -konferenssi on opetusteknologian
valtakunnallinen päätapahtuma, jossa yli 2000 osallistujaa tutustuvat uusiin
suuntauksiin, menetelmiin ja palvelujen tarjoajiin. ITK-messuilla esitellään myös
eEemeli-kilpailun tulokset. Kyseessä on valtakunnallinen laatukilpailu, jossa etsitään parhaita digitaalisia oppimisratkaisuja. Otavan Opisto oli mukana kilpailun
tuomaroinnissa.
Poluttamo-hankkeella oli pari teemaseminaaria ITK:ssa. Opiston väkeä oli tällä
kertaa mukana esittelemässä visuaalista HOPSia yhdessä ammattiopisto Tavastian kanssa järjestetyssä teemaseminaarissa.
Educa-messut Helsingissä
Educa-messuilla alkuvuodesta opistolaiset pääsivät tapaamaan monia yhteistyökumppaneita ja koulumaailman kehittäjiä. Messut keräävät vuosittain yli 10
000 suomalaista opettajaa, ohjaajaa ja muita oppilaitosten toimijoita ja kehittäjiä
Messukeskukseen. Messuilla esiteltiin mm. Nettilukion Muikku-oppimisympäristöön rakennetun Startup High Schoolin toimintamallia yhtenä HundrED-innovaationa. Startup-lukiokursseja pilotoitiin syksyllä 2017 vajaan 100 lukiolaisen ja
muutaman yläkoululaisen kanssa.

Startup High School esittelyssä Educan lavalla juuri ennen kuin opiskelijat pääsivät ääneen. Opiskelijoiden lämppäreinä Aki Luostarinen, Iida-Maria Peltomaa ja Pekka Peura.
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ECER2017 Kööpenhaminassa
Kasvatustieteen tutkimuksen uusia tuulia käytiin haistelemassa eurooppalaisesa
kasvatustieteen konferenssissa ECERissä. Kööpenhamina tarjosi osallistujille
aurinkoisia konferenssipäiviä, mutta ennen kaikkea ison kattauksen eriteemaisia
ajankohtaisia tutkimusesittelyjä, kuten kurkistuksia opiskelijoita osallistavaan
IB-lukiotoimintaan, opettajien täydennyskoulutusratkaisuihin eri maissa ja opettajien ammatillisen kehittymisen tilanteeseen, erilaisiin tuen tarpeisiin vastaamiseen sekä ammatilliseen vertaistukeen ja jakamiseen.
Digioppimisen areena 7.-8.12.2017 Helsingissä
Valtakunnalliset virtuaaliopetuksen päivät päivittivät tänä vuonna ilmettään ja
nimeään. Otavan Opisto oli mukana Digioppimisen areenassa Helsingin messukeskuksessa hankkeiden kautta. Toiminta- ja kokeiluareenat järjestettiin Oppikamusta ja Poluttamosta sekä yhteistyössä HundrEDin kanssa toteutetusta
Startup High Schoolista. Startup High Schoolin areenalla nettikoulutuksen Aki ja
HundrED-hankkeen Pekka Peura esittelivät SU-lukion toimintamallin ja osallistujat pääsivät testaamaan kurssien opiskelumateriaalia ja tehtäviä. Poluttamo-areenalla Koulutuskuntayhtymä Tavastia ja Otavan Opisto järjestivät
opintojen visualisoinnin työpajan torstaina.Tapahtumaan ilmoittautui osallistujia
huomattavasti oletettua enemmän, yli 100, ja paja laajennettiin viideksi toimintapisteeksi: Excel -kokeiluryhmä, datavisualisoinnin suunnittelupaja, fasilitoidut
keskusteluryhmät sekä Turun yliopiston ViLLE -oppimisympäristön esittely.
Oppikamu-hanke oli esillä perjantaina kokeiluareenalla omalla ständillä. Mukana
nettikoulutuksesta olivat Annukka, Eveliina ja Petra. Kokeiluareenalla esiteltiin,
kuinka vertaisuutta on lisätty sekä demottiin, mitä Oppikamu-hankkeen puitteissa on tehty.

33

34

NETTIKOULUTUS TOIMINTAKERTOMUS 2017

Nuori2017 Tampereella
Nuoriso- ja kasvatusalan suurin ammattilaistapahtuma NUORI2017 pidettiin
Tampereella 27.-29.3.2017. Nettiperuskoulu ja opiston koulutukset olivat esillä
tapahtumassa omalla ständillä. Lisäksi Nettiperuskoululla ja Pielaveden nuorten työpajalla oli tapahtumassa yhteinen esitys. Esityksessä kuvattiin yhteinen
toimintamalli, jonka avulla nuoria on saatu valmistumaan peruskoulusta. Malli
herätti mukavasti kiinnostusta.

KEOS2017 Jyväskylässä
Kasvatus- ja opetusalan suurtapahtuma KEOS2017-forum järjestettiin 25.11.2017
Jyväskylän Paviljongissa. Tapahtuman pääteemoja eli turvallisuutta, pedagogiikkaa ja hyvinvointia käsiteltiin monipuolisesti toiminnallisissa työpajoissa,
luennoilla, asiantuntijapuheenvuoroissa, pop up -pajoissa ja erilaisissa kohtaamisissa. KEOS2017 kokosi yhteen ison joukon opetusalan ammattilaista varhaiskasvatuksesta korkea-asteelle. Opiston nettikoulutukset esittäytyivät omalla
ständillään, jonka äärellä etenkin Nettilukio ja yksittäisten kurssien aineopiskelumahdollisuus herättivät mielenkiintoa. Tuuve- ja Monni Online -hankkeet olivat
päivän aikana esillä myös omassa pop up -pajassaan “Tuettua verkko-opetusta
erityistilanteissa”. Pajan esiteltiin, kuinka tuettu verkko-opetus voi olla yksi niistä
tukitoimista, joiden avulla perusopetuksen päättövaiheessa olevaa nuorta autetaan kohti jatko-opintoja tilanteissa, joissa jossa koulupolku on katkeamassa
mm. oppilaan terveydellisten pulmien vuoksi. Pajaesittelystä vastasivat Valteri-yhteistyökoulumme Johanna Sergejeff ja Tiina Pilbacka-Rönkä.
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Opopäivät Jyväskylässä
Tänä vuonna valtakunnalliset Opopäivät järjestettiin Jyväskylässä 2.-4.2017.
Opopäivien teemana oli Tuumasta toimeen. Saimme osallistua innostaviin
puheenvuoroihin ja työpajoihin sekä olla esittelemässä omaa toimintaamme
muille. On aina mukavaa huomata, että useille opoille nettikoulutukset olivatkin
jo tuttuja.
Studia-messut Helsingissä
Suomen suurimmassa opiskelu- ja uratapahtumassa Studia-messuilla marraskuussa Opiston ständillä vierailijoiden huomion kiinnitti etenkin mahdollisuus
kuvauttaa itsensä kehysten kanssa. Samalla saatiin jaettua tietoa Nettilukiosta
ja aineopiskelusta. Kasvatustieteen ja lääketieteen linjat kiinnostivat myös vierailijoita. Ständillä järjestetty arvonta keräsi mukavasti osallistujia. Palkintona oli
pikkujouluteemainen kori.
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HANNA-RIIKKA KARJALAINEN
Hanna-Riikka toimi matematiikan opettajana
Nettilukiossa ja Otavan Opiston kampuksella, oli kehittämässä matikan verkkopedagogiikkaa ja kansanopistotoimintaa sekä
vastasi ylioppilaskokeiden organisoinnista.
Vuosina 2013-2016 hän toimi Otavan Opiston
apulaisrehtorina.
“Olin muun muassa järjestämässä ylioppilaskokeita Nettilukiossa. Oli kohtalaisen haastavaa
ohjeistaa opiskelijoita tuleviin kokeisiin, kun
ohjeistus tehtiin pääosin sähköpostilla. Viestejä
kirjoiteltiin pilvin pimein. Yksi hauska muisto Nettilukiosta liittyy juuri näihin yo-kokeisiin valmistautumiseen. Minulla oli tapana pitää yo-kokeisiin
ilmoittautumisista info-toreja Adobe Connectin
välityksellä. Nämä infot aina nauhoitettiin. Eräällä
kerralla paikalla oli muutama opiskelija, ja he
chattailivat koko infon ajan niitä näitä. Jossain
vaiheessa kysäisin, että olisikohan aiheellista
keskittyä nyt näihin yo-asioihin? Sain chatissa
vastauksen, että infon nauhoitteen voi kuunnella myöhemminkin, mutta livenä chattailylle ei
silloin ollut paikkaa ja AC-sessiot käytettiin näin
hyödyksi.”

EVELIINA PÖYSTI
Eveliina aloitti opistolla nettienkelinä vuonna
2007 ja on siitä saakka toiminut Nettilukiossa verkko-ohjaajana ja verkko-ohjauksen
kehittäjänä.
“Tulin mukaan toimintaan kymmenisen vuotta
sitten. Tuolloin toimintaan haettiin lisävoimaa ja
-tukea alati kasvavien opiskelijavirtojen ohjaamiseen. Haettava tehtävä oli sopivan epämääräinen, että tällainen verkko-oppimisesta ja -opiskelusta kiinnostunut yleinen kasvatustieteilijä
uskalsi paikkaa hakea. Ensimmäisenä työpäivänä
sain kuulla, että rekryvaiheessa toimelle ei ollut
selkeää nimeä ollutkaan, ja opistolla oli puhuttu
kaiken aikaa, että etsitään verkkoenkeliä. Kekkosen Taru otti minut hyviin huomiin heti ensimmäisenä työpäivänä ja huumoriakin testattiin, josko
uskaltaisin esitellä itseni henkilöstölle enkelin
siivet selässä. Mikä jottei! Vähänhän se jännitti,
että mitähän verkkoenkeliltä odotettiinkaan. Tulin
siis verkkoenkeliksi vuonna 2007, ja sillä matkalla
edelleen olen, vaikka sen jälkeen tehtävät ovatkin
ehkä maallistuneet :). Enemmän ja vähemmän
olen siitä saakka ollut mukana ohjaamassa ja
tukemassa opiskelijoitamme kohti omia tavoitteitaan ja unelmiaan.”
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MUIKUN MOLSKAHDUKSET
Verkkokurssituotannot
Uuden aikuisten lukiokoulutuksen valtakunnallisen opetussuunnitelman (OPS
2016) mukaisten kurssien tuotannot jatkuivat. Vuoden aikana saatiin avattua
kaikkiaan 33 itsenäisesti opiskeltavaa nonstop-kurssia. Myös aikuisten perusopetuksen kurssituotannot jatkuivat aktiivisina, vaikka OPS 2016 vaihtui uudeksi
pikaisella aikataululla tammikuussa 2018. Joulukuusta 2017 peruskoulun puolella
avattiin OPS 2018 mukaisia kursseja, joita kaikki peruskouluopiskelijat siirtyivät opiskelemaan ilman siirtymäaikaa. Myös OPS 2005 -kurssit ovat edelleen
käytössä. Vuoden aikana nämä kurssit käytiin läpi, ja niitä päivitettiin tarpeen
mukaan.

Oppimisympäristö Muikku
Oppimisympäristö Muikkua kehitetään oman sovelluskehitystiimin voimin. Kehityksessä käytetään nk. ketterää kehitysmenetelmää nimeltä SCRUM. Tähän liittyy erilaisia rooleja, joista yksi on product ownerin eli tuoteomistajan rooli. Tuoteomistaja on eräänlainen tulkki sovelluskehityksen ja asiakasrajapinnan välissä.
Hän priorisoi sovelluksen kehitystoiveita ja on kaikessa sovellukseen liittyvässä
menossa mukana. Muikun tuoteomistaja vaihtui huhtikuussa, kun muut haasteet
veivät Tommi Issakaisen mukanaan. Uutena tuoteomistaja aloitti Nina Kurki.
Muikkuun tehtiin vuoden aikana lukuisa määrä isompia ja pienempiä uudistuksia
ja korjauksia. Tällaisia olivat esimerkiksi Muikun uuden käyttöliittymän ilmeen
mukainen etusivu, automaattiset herätteet opiskelijoille erinäisissä tilanteissa,
kurssien kansikuvat, mahdollisuus vaihtaa profiilikuva sekä opettajan tiedot ja
mahdollisuus lähettää hänelle viesti kurssin etusivulta. Lisäksi Muikkuun toteutettiin hankkeessa nk. visuaalinen OPS ja HOPS-lomake, jotka ovat edelleen
lähinnä pilottikäytössä. Syksyllä käynnistettiin suuri hakulomakkeiden uudistusurakka, käyttöliittymäuudistus ja lakisääteisen KOSKI-palvelun integroiminen
oppilashallintojärjestelmä Pyramukseen.

Sähköiset yo-kokeet
Ensimmäiset sähköiset yo-kokeet järjestettiin jo syksyllä 2016. Kun keväällä
2017 opistolla kirjoitettiin psykoklogian ja yhteiskuntaopin kokeet sähköisenä,
olimmekin jo lähes tulkoon konkareina liikkeellä. Syksyllä jo puolet aineista kirjoitettiin sähköisenä, ja kirjoittajien määrä opistolla kasvoi. Molemmat koekerrat
sujuivat hyvin ilman suurempia ongelmia. Sähköisten yo-kokeiden järjestelyistä
vastaava Jari Sarja kirjoitti koekokemuksista keväällä Matskula-blogissa:
https://sisaltotiimi.wordpress.com/2017/03/31/muistitikkujen-aika/
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Muikussa toimimaan oppineille Nettilukiolaisille varsinainen sähköinen yo-koe
tehtävätyyppeineen ei ole suurikaan harppaus, mutta sähköisten ylioppilaskirjoitusten koeympäristön käyttö vaatii harjoittelua. Koska kyseessä on suljettu
ympäristö, sen harjoittelumahdollisuudet ovat etäopiskelijoille rajoitetut. Tästä
syystä syksyn aikana otettiin Nettilukiossa käyttöön Jarin blogitestissään mainitsema virtuaalikonepalvelu, jonka avulla opiskelijoiden on mahdollista tutustua
koeympäristöön kotikoneiltaan käsin – tähän asti harjoittelu oli mahdollista vain
joko tulemalla opistolle paikan päälle tai “kevyttreenaaminen” muistitikun avulla
kotona.
Ensimmäisessä vaiheessa opiskelijoilla oli käytössään opiston virtuaalikoneen
kautta neljä koeympäristössä olevaa konetta, joilla he milloin tahansa voivat
tutustua ja treenata harjoituskokeella järjestelmän käyttöä.

AIPE2018 tulee - olemmeko valmiita?
Olimme juuri lähestulkoon päässeet sinuiksi aikuisten “uuden” vuonna 2016
voimaantulleen opetussuunnitelman kanssa, kun tuli tieto, että aikuisten perusopetus uudistuu jälleen ja voimaan tulee uusi opetussuunnitelma 1.1.2018.
Uudistuksen taustalla oli se, että nyt laadittiin ensimmäistä kertaa opetussuunnitelma perusopetuksen alkuvaiheeseen ja siten myös tämä ns. päättövaihe tuli
päivittää.
Tällä kertaa uudistukset olisivat “dramaattisempia”. Kurssimäärä tulee lisääntymään aiemmasta 44 kurssista 46 kurssiin ja kielten opiskelu painottumaan
aiempaa enemmän. Jokainen suorittaa vähintään 20 kielten kurssia. Lisäksi
kaikissa aineissa tuleaa olemaan vähintään yksi pakollinen kurssi, kun tähän asti
aikuisille ei oltu määritelty juurikaan pakollisia reaaliaineita. Aikuisille määriteltiin opetussuunnitelmaan myös muutamia uusia aineita, kuten terveystieto ja
opinto-ohjaus ja työelämätaito.
Uuden opetussuunnitelman käyttöönotossa ei ollut valtakunnallista siirtymäaikaa, vaan kaikki opiskelijat alkavat opiskella uuden opsin mukaisesti 1.1.2018.
Tämä aiheutti suuria paineita perusopetuksen opiskelijoiden ohjaajille, kurssien
opettajille sekä luonnollisestikin kurssituotantoihin. Koska vanhan opetussuunnitelman mukaisia kursseja ei vuoden 2018 alusta enää saanut tarjota,
aiheuttivat aikataulupaineet kurssien loppuun saamisesta päänvaivaa osalle
opiskelijoista. Osa ponnisteli vanhan opsin mukaiset kurssit valmiiksi, osa koko
peruskoulututkinnon. Siirtymään pystyttiin kuitenkin valmistautumaan riittävällä
valmiudella, vaikka aikataulu oli haastava kaikille.
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NINA KURKI
Nina on toiminut Nettilukion sisällöntuotannon parissa sen eri vaiheissa: 90-luvun
loppupuolella Nina siirsi verkkokursseja
html-muotoon ja nykyisin hän vastaa Otavan
Opiston verkkokurssituotannoista.
“Sisällöntuotantotyössä sekä palkitsevinta että
haastavinta on oppimateriaalityön monipuolisuus. Tuotamme verkkokursseja paitsi aikuisten
lukiokoulutuksen myös perusopetuksen tarpeisiin
ja kaikkiin tarjolla oleviin oppiaineisiin. Kaikkien
aineiden osaaja kukaan ei millään voi olla, joten
jokaisen yksittäisen verkkokurssituotannon
ympärillä häärii pieni työryhmällinen ihmisiä. Kun
tämän kertoo useammalla kymmenellä työn alla
olevalla kurssilla voi arvata, että pyöriteltävänä
on aikamoisen monimuotoinen ja haastava paletti, jossa on todella paljon liikkuvia osia. Verkossa
täysin itsenäisesti opiskeltavaksi tarkoitettu
materiaali asettaa omat haasteensa, koska
materiaalissa on oltava opiskeltavan asian lisäksi
ohjeet siitä, kuinka kurssia opiskellaan. Lisäksi on
mietittävä koko ajan, kuinka verkkokursseista saisi monipuolisempia ja paremmin oppimista tukevia. On todella palkitsevaa, kun tuotantoprosessin
päätteeksi saa avata omasta mielestä kivan ja
laadukkaan kurssin. Toivon mukaan Muikkuun
saadaan pian myös toiminto, jolla opiskelijatkin
voisivat antaa suoraan palautetta kurssista tai
jostain sen osasta.”

PÄIVI PUTKONEN
Päivi on toiminut Nettilukion maantiedon
opettajana vuodesta 2004, ja hän on tehnyt
työtään kahdella eri mantereella ja kolmessa
eri maassa.
” Työskentely etänä on ollut helppoa. Nettilukio on
kulkenut aina tietokoneella mukana, niin Suomessa kuin ulkomaillakin. Aivan mahtavaa on ollut se,
että olen aina voinut jatkaa työskentelyä, vaikka
perheemme on asunut ulkomailla. Hauskoja
sattumuksiakin on mahtunut vuosien varrelle:
Oli vuosi 2010 ja asuimme Tansaniassa. Tapasin
tuttavani juhlissa sattumalta suomalaisen pojan,
joka opiskeli Nettilukiossa ja suoritti parhaillaan
minun kurssiani. Emme olleet tätä tienneet ennen
tapaamista.Toinen sattuma osui Sveitsiin, jossa
olin tutustunut yhteisen harrastuksen kautta
suomalaiseen perheeseen. Kun aloimme puhua työasioista, perheen äiti sanoi, että hän on
aikanaan suorittanut lukion Nettilukiossa. Kaivoin
arkistojani ja totesimme, että näin on, ja minä olin
kaikki hänen mantsan kurssinsa ohjannut. Olemme edelleen ystäviä, vaikka asumme eri maissa.”
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ILMIÖITÄ TUTKIMASSA
Myytit ja mytologiat (kevät 2017)
Ilmiön aiheena 10.4-3.6.2017 oli kiehtova ja jännittävä myyttien ja mytologioiden
maailma. Ilmiön aikana luettiin satuja ja tarinoita, pohdittiin niiden alkuperää ja
sanomaa sekä luotiin käsityksiä siitä, mitä annettavaa ja opetettavaa myyteillä
on meille ihmisille tänä päivänä. Ja tietenkin avattiin ja ruodittiin myytin käsitettä
– mikä oikeastaan on myytti?
Aiheita olivat sadut, luomisen myytit (mm. Kalevalan luomismyytti), sankarimyytit (mm. antiikin tarusto) ja hirviömyytit. Saduista tarkempaan käsittelyyn otettiin satu Hannusta ja Kertusta, jota tulkittiin Bruno Bettelheimin satuanalyysin
avulla. Tutustuttiin myös Vladimir Proppin tutkimukseen satujen juonirakenteista
ja toistuvista satujen perushahmoista. Myyttejä käsiteltiin AC-tapaamisissa ja
työskentely tapahtui suljetussa Facebook-ryhmässä, johon myös jaettiin ilmiötuotokset.
Asiantuntija-alustuksina toimivat Otavan Opistossa aiemmin järjestetyn Myytit-seminaarisarjan luentotallenteet. Luennoitsijoina olivat Eero Ojanen, Esa
Mäkinen, Pia Houni, Antti Kylliäinen.
Ilmiöön osallistui viisi opiskelijaa. Neljä teki myös oman tuotoksen. Opiskelijat
kirjoittivat omia satuja, kuvataidetöitä ja kirjoittivat blogia. Ilmiön vetovastuussa
olivat Minna Vähämäki ja Tarja Varpanen.

Identiteetti (syksy 2017)
Syyslukukauden ensimmäisessä ilmiössä käsiteltiin identiteettiä. Ilmiökurssia ohjasivat Anne Rongas ja Tiina Liimatainen. Ilmiöön osallistui 11 opiskelijaa,
joista 9 sai kurssisuorituksen valmiiksi. Lopputöissä käsiteltiin niin äitiyden
ja ammatinvaihdoksen vaikutusta identiteettiin kuin identiteetin ilmenemistä
eri ikävaiheissa käytettyjen juhlavaatteiden kautta. Asiantuntijoina identiteetti-ilmikurssilla vierailivat Henna Kangasniemi, joka kuvaili omaa opiskeluaan
aiemmalla ilmiökurssilla, Jukka Tikkanen, joka kertoi osaamisten ja identiteetin
yhteydestä, verkko ja identiteetti -aiheesta puhui Pauliina Mäkelä, voimauttavasta valokuvasta Tiina Liimatainen, nuoren elämän taitekohdista Riku Heininen,
identiteetti-käsitteestä Anne Rongas, ammatillisesta identiteetistä Jari Välkkynen ja Maija-Liisa Viherä, kulttuuri-identiteetistä Maritta Stoor-Lehtonen sekä
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etunimestä ja identiteetistä Suvi Kotkaranta. Opiskelija kiteytti kokemaansa:

“Minulle tämä ilmiökurssi oli ensimmäinen tämänkaltainen opiskelumuoto. Aihe oli aluksi
hieman vaikea itselleni. Mutta useiden hyvien esitelmien sekä opettajan esitelmän myötä
identiteetti-käsite avautui minullekin laaja-alaisemmin.”

Raha (talvi 2017)
Raha-ilmiö johdatti Nettilukiolaiset tarkastelemaan rahaa, valuuttoja ja taloutta
monesta näkökulmasta aina itselle läheisestä ja henkilökohtaisesti globaaleihin
talouskysymyksiin. Ilmiön suunnittelusta ja ohjauksesta vastasi Aki Luostarinen
asiantuntijavieraiden tuella. Ilmiössä oli mukana monenlaisia asiantuntijoita ja
tutkijoita, jotka omalla osaamisellaan laajensivat tarkastelua ja auttoivat meitä
ymmärtämään paremmin ilmiötä nimeltä raha. Asiantuntijoina toimivat mm.
Erkka Laininen Okka-säätiöstä, joka kuvasi rahan ja markkinatalouden suhdetta
kestävään kehitykseen ja maapallon kantokykyyn, sekä Outi Sirniö Turun ja Tukholman yliopistoista, joka kertoi sosioekonomisen tausta eli mm. taloudellisen
aseman periytyvyydestä, kun taas Peliklinikan Maria Heiskanen johdatti meitä
rahapelaamisen ja peliriippuvuuden maailmaan. Henkilökohtaisesta rahankäytöstä puhui Mun talous -hankkeen Ville Kujanpää ja piensijoittamisesta opiston
oma matikisti Vesa. Historian opettajamme Pekka kuljetti meitä historian ja yhteiskuntien näkökulmiin ja väitöstutkija Paula Rauhala avasi rahatalouden filosofiaa ja marxilaista talousajattelua. Ilmiötä ohjasi ja ilmiön yhtenä asiantuntijana
pienyrittäjän rahankäyttöön johdatteli Aki. Ilmiössä opiskelijat tekivät tuotoksia
mm. käteisen ja korttien käyttämisen eroista sekä deflaatiosta ja inflaatiosta.
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LASSE HOFFMANN
Lasse aloitti opiskelun Nettiukiossa 16-vuotiaana, koska hänelle lähin nuorisolukio sijaitsi
130 km päässä.
“Asun Lapin Käsivarressa Iitossa, pienessä
kolmen talon kylässä. Matka lähimpään lukioon on liian pitkä päivittäin kuljettavaksi, enkä
minä halunnut vielä muuttaa kotoa. En viihtyisi
kaupungissa, ja nyt Nettilukion ansiosta voin
asua kotimaisemissa ja opiskella itselle sopiviin
aikoihin. Vapaa-aikani käytän talvella esimerkiksi
riekon ansapyyntiin, hiihtämiseen, jääkiekon pelaamiseen jne. Koska Nettilukiossa saa opiskella
oman aikataulunsa mukaan, on etenkin talvella
helpompi jaksaa paremmin: täällä on valoisaa
vain neljä tuntia päivässä, eikä aurinko näyttäydy
pariin kuukauteen. Onkin parempi ulkoilla silloin,
kun on valoisaa, sen sijaan että istuisi juuri silloin
sisällä opiskelemassa vain siksi, että se on yleensä työaika.“

MIA PESONEN
Mia on ollut mukana Nettilukion vaiheissa
sen alkumetreiltä saakka erilaisissa tehtävissä, kuten www-suunnittelijana, helpdeskissä, materiaalintuottajana ja verkko-opettajana sekä toiminut markkinoinnin parissa.
“Tiimimme hoitaa myös Nettilukion markkinointia. Tavoitamme Nettilukiolaiset parhaiten sieltä,
missä he opiskelevatkin eli netistä. Lisäksi meidät
löytää usein erilaisilta messuilta, ja Nettilukion
mainoksen voi bongata myös 5-tien tienvarsimainoksessa Otavan kohdalla. Nettilukiolaisten
mielenkiintoisia haastatteluja voi lisäksi lukea
keväisin ja syksyisin valmistumisten aikaan
useista eri lehdistä ympäri Suomea. Tämän päivän markkinoinnin suunnittelussa ja toteutuksessa on kivaa monien mahdollisuuksien ja kanavien
kokeileminen. Markkinointia voi kohdentaa juuri
oikeille henkilöille. Sisältömarkkinointi ja visuaalisten elementtien hyödyntäminen, puhumattakaan liikkuvan kuvan rajattomista mahdollisuuksista, pitävät aistit hereillä ja antavat luovuudelle
tilaa.”
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LÄHTÖJÄ JA PALUITA

Nettikoulutus ja koko Otavan Opisto joutui harmikseen toivottamaan melkein 20
vuotta Nettilukion kehittämisessä mukana olleelle nettikoulutustiimin tiiminvetäjälle ja opiston verkkokoulutuspäällikkö Taru Kekkoselle tsemppiä tuleviin
haasteisiin. Taru jätti opistolle ison sydämenmuotoisen aukon, mutta onneksemme hän oli myös huolehtinut lähtöönsä saakka nettikoulutusten hyvästä
hengestä ja positiivisesta kehittämisilmapiiristä. Sillä energialla nettikoulutuksia
on rakennettu ja rakennetaan tästä eteenpäinkin - yhdessä! Ja meidän onneksemme voimme tehdä Tarun kanssa yhteistyötä tulevaisuudessakin hankkeiden
ja kehittämistyön merkeissä.
Nettikoulutus sai kokonaan uutta verta ja potkua, kun opistolle palkattiin uusi
vararehtori Jari Kinnula 6.2.2017. Jarin työnkuvaan kuuluu mm. nettikoulutuksen
kehittämisestä huolehtiminen.
Miia Sivén otti syyslukukauden mittaisen hyppäyksen nettikoulutustiimin tiiminvetäjän, englannin opettajan ja ohjaajan tehtävistä omien opintojen pariin. Miiaa
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sijaisti ohjaustyössä syksyn ajan historian kursseilla toiminut Nelli-opettaja,
samalla kun tiiminvetäjän tehtävistä otettiin tiimissä jaettu vastuu.
Ohjaajamme Anna Harmaa jäi keväällä vuoden toimivapaalle. Häntä tuli paikkaamaan meille monille jo ennestään tuttu terveystiedon opettaja Johanna, joka
jatkoi opettajan töitä terveystiedon, biologian ja maantieteen kursseilla, mutta
liittyi samalla ohjaustiimiin ohjaamaan Nettilukiolaisia.
Monille englannin kursseilta tuttu Eeva astui uudenlaisiin työtehtäviin keväällä
2017, kun hän aloitti Nettilukion uusien opiskelijoiden hakemusten käsittelijänä ja
opiskelijaksioton käytännön asioiden hoitajana. Eevalla on lisäksi omia ohjattavia, ja hän jatkaa joidenkin englannin kurssien opettajana.
Lisäksi ohjaustiimi vahvistui elokuussa, kun Saana palasi opintovapaaltaan takaisin ohjaamaan Nettilukiolaisia.

47

TIINA LIIMATAINEN
Tiina toimii opinto-ohjaajana, ohjaajien
tiiminvetäjänä ja tiimiläistensä kanssa
verkko-ohjauksen käytänteiden kehittämistyössä.
“Nettilukiossa olemme saaneet olla omalla
tavallamme verkko-ohjauksen edelläkävijöitä.
Pidämme opiskelijoihin yhteyttä eri tavoin (sähköpostin ja puhelimen lisäksi käytössä ovat mm.
Adobe Connect, Skype, Facebook, WhatsApp). Me
ohjaajatkin työskentelemme virtuaalitiiminä eri
puolilla Suomea, joten tapaamme toisemme pääsääntöisesti verkon välityksellä. Meillä on yhteen
hiileen puhaltava tiimi, josta löytyy monenlaista
osaamista, huumoria ja joustavuutta. Vieläkin
saattaa silloin tällöin törmätä käsitykseen, että
vain ohjaamisessa kasvokkain tapahtuu ns. aitoa
kohtaamista. Meidän kokemuksemme on toinen.
Verkossa ohjaamisessa on kyse hyvin pitkälti
samoista hyvän ohjauksen periaatteista kuin
muissakin tilanteissa: ajasta, huomiosta ja kunnioituksesta. Joskus se, ettei ole fyysisesti läsnä
samassa tilassa saattaa luoda jopa paremman
kasvualustan keskinäisen yhteyden luomiselle.
Toisen ihmisen kohtaaminen on mahdollista niin
lähellä kuin verkossakin.“

SUSANNA PUHAKKA
Susanna on entinen Nettilukiolainen, joka
innostui ja innosti muita niin lukion ainekohtaisilla kursseilla kuin ilmiöpohjaisen oppimisen jaksoilla ja lähitapaamisissakin.
“Nettilukio mahdollisti minulle opinnot, koska se
oli ainut sisäilmaltaan sopiva lukio omassa kaupungissani: pystyin opiskelemaan kotoa omalta
mukavalta sohvalta käsin.
Mieleen muistuu monia asioita Nettilukiosta,
kuten lähitapaaminen Helsingissä, voimauttava
valokuvaus ja positiiviset matematiikan verkkotunnit :). Meillä oli aivan huippu matikan ope, ja
kerran tai pari pääsin itsekin pitämään matikasta
kertaustuntia verkossa (opettaja toki kuunteli,
etten ihan täysin johda oppilaita harhaan :)), ja se
meni hyvin ja oli mukavaa.”
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HANKKEISTA POTKUA KEHITTÄMISTYÖHÖN
Oppikamu
Oppikamu-hankkeessa pyritään löytämään keinoja vertaisoppimisen tukemiseen
verkossa. Tavoitteena on juurruttaa aktiivinen ja pysyvä etäopiskelijoiden omaan
vertaistukeen ja yhteisoppimiseen perustuva yhteisöllinen toimintakulttuuri.
Hankkeen tiimoilta olemme tehneet useita pieniä kokeiluja vertaisuuden lisäämiseksi. Keväällä 2017 aloitti yleinen tsemppiryhmä, joka kokoontuu viikoittain AC:n
kautta. Lisäksi tsemppiryhmän tueksi on perustettu myös oma suljettu Facebook-ryhmä vuorovaikutuksen tueksi. Tsemppiryhmässä on käsitelty monipuolisesti erilaisia opintoihin liittyviä teemoja, kuten tavoitteiden asettamista sekä
opintoja tukevia tekijöitä.
Loppuvuodesta käynnistettiin teemaryhmiä, joissa viikoittain käsitellään valittua
teemaa hieman eri näkökulmista esimerkiksi pienten harjoitusten kautta. Marras-joulukuussa teemaksi valikoitui ajankäyttö. Ryhmään lähti mukaan reilut 20
opiskelijaa. Syksyllä starttasi myös OP3-tutorkurssi parin vuoden tauon jälkeen.
Neljä opiskelijaa kouluttautui kurssin myötä Nettilukion opiskelijatutoriksi ja he
ovat sitä kautta luoneet yhä enemmän vertaisuuteen perustuvaa toimintakulttuuria.
Hankkeen myötä myös opiskelijakuntatoiminta on ottanut uutta tuulta siipiensä
alle. Vuoden aikana muutamat opiskelijat lähtivät toimintaan mukaan ja Nettilukiolaiset ovat päässeet nauttimaan opiskelijakunnan työn hedelmiä esimerkiksi
opiskelijakunnan toteuttamien opiskelijatorien sekä läksypiirien kautta.
Kaiken kaikkiaan voi todeta, että vertaisuudessa on voimaa - tämä on tullut esiin
usein myös opiskelijoiden kommenteissa!

Poluttamo
Poluttamo – oma digipolku oppimiseen -hankkeen tavoitteena on tarjota tukea
Nettilukiolaiselle oman opintopolun löytämiseen ja opinnoissa etenemiseen sekä
jatko-opintoajatusten selkeyttämiseen. Hanke hyödyntää digitaalisten jalanjälkien sekä oppimisanalytiikan tarjoamia mahdollisuuksia sekä visuaalista henkilökohtaista opintosuunnitelmaa. Hanke edistää keskeyttämisuhan alla olevien
ja keskeyttäneiden välitöntä eteenpäin polutusta ja sujuvaa siirtymää toiseen
oppilaitokseen, toiselle oppiasteelle tai työelämään.
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Hankkeessa kehitettiin vuoden aikana pilottina opiskelijoiden kanssa visuaalista
HOPSia eli VOPSia. Aiemmin OP1-kurssin tehtävänä ollut HOPS-lomake siirrettiin
Muikun suoritusrekisterin osaksi. Täyttämällä Muikun HOPS-lomakkeen opiskelija voi laatia itselleen opiskelusuunnitelman, jossa opiskelija ja ohjaaja näkevät
helposti mm. kurssit, joille opiskelija on jo ilmoittautunut ja jotka tämä on jo
suorittanut.
Hankkeen puitteissa pilotoitiin myös Googlen työkalujen käyttöä opintojen hahmottamisessa ja aikatauluttamisessa. Tässä pilotissa oli tavoitteena tehdä yksi
lukiokurssi valmiiksi pilotin aikana. Kurssi palasteltiin pienempiin osiin Google
Sheetsin avulla, ja sen etenemistä seurattiin taulukossa värikoodeilla. Etenemisen tueksi laadittiin myös opiskelukalenteri, johon opiskelija varasi itselleen
aikaa koulutehtäviin. Poluttamo-konsortio järjesti myös koulutus- ja seminaaripäiviä sekä osallistui valtakunnallisiin koulutusalan tapahtumiin.
Tutustu hankkeeseen:
http://www.poluttamo.fi

Monni Online ja Tuuve
Tuuve- ja Monni Online -hankkeissa Otavan Opisto ja Valteri-koulu luovat sekä
verkko-opetusta että lähitukea sisältäviä opiskelupaketteja perusopetuksen
päättövaiheen erityistilanteita varten. Syksyllä 2017 hankkeissa päästiin tositoimiin, kun ensimmäiset oppilaat aloittivat opintonsa, heitä oli vuoden päättyessä
n. 50.
Aina ei opiskelu omassa koulussa, perinteisessä lähiopetuksessa suju tai ole
mahdollista. Tuuve- ja Monni Online -hankkeissa kehitetään tuetun verkko-opetuksen malleja tilanteisiin, joissa opiskelu omassa koulussa ei onnistu ja nuori on
vaarassa jäädä ilman perusopetuksen päättötodistusta tai jatko-opintopaikkaa.
Oppilaat opiskelevat Otavan Opiston Nettiperuskoulun kursseilla ryhmissä sekä
myös itsenäisesti. Pääosa aineenopetuksesta tulee Otavan Opistolta. Valteri-koulu järjestää myös osan opetuksesta, mutta sillä on iso rooli hankkeiden
koordinoijana: Valteri-koulu ohjaa vanhemmat ja oppilaat eri toimintamalleihin.
Tukitoimissa otetaan aina huomioon oppilaan tarpeet ja opiskelupaketti räätälöidään niiden mukaan.
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Monni Online -hanke toimii Etelä- ja Pohjois-Savossa. Toiminnan ensimmäiset
askeleet on otettu vuonna 2014, kun seitsemän oppilasta aloitti pilottioppilasryhmässä. Jo pelkästään Monni Online -hankkeen toiminta-alueella on havaittavissa kova kysyntä tuetun oppimisen mallille, joka mahdollistaa perusopetuksen
päättövaiheen opintojen viimeistelyn verkko-opintoina.
Tuuve-hanke toimii valtakunnallisesti eli oppilaat ovat eri puolilta Suomea.
Mukana on ensimmäisenä lukuvuotena neljä pilottikuntaa ja lisäksi yksittäisiä
oppilaita ympäri Suomen. Tuuve-hankkeen kautta tavoitellaan vakiintuneita
malleja, joiden mukaan toimitaan kun havaitaan, että oppilas tarvitsee erityistukea. Tulevaisuuden tavoitteena on siis tarjota Nettiperuskoulun kautta valmiita
paketteja, joiden avulla perusopetuksen päättövaiheessa oleva oppilas saa
käteensä perusopetuksen päättötodistuksen.
Tutustu hankkeisiin:
http://www.tuuve.fi/
https://monnionlinefi.wordpress.com/

Otavan Opisto tarjoaa tässä mallissa verkko-opetuksen osuuden.
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Digillä duuniin
Syrjäseudulla asuvat nuoret ovat kaukana oppilaitoksista, työpaikoista ja palveluista. He tarvitsevat uudenlaista tukea koulutuksen ja työpaikan saamiseen
omassa elinympäristössään. Digillä duuniin! -hanke kehittää nuorten työllisyyttä
tukevia palveluita Etelä-Savon syrjäseuduilla hyödyntämällä digitaalisuutta ja
pelillisyyttä sekä ryhmätoimintaa. Hankkeessa toteutetaan verkon kautta toimiva työpajapilotti nuorten työpajatoimintaan.

Nordic Learning Centre Innovation
NLCI-hankkeessa (Nordic Learning Centre Innovation) on mukana toimijoita
Suomesta, Ruotsista, Islannista ja Tanskasta. Hankkeessa etsitään ja kehitetään
hyviä oppimisen palveluita sellaisille alueille, joissa koulutusta ei muuten ole
riittävissä määrin saatavilla, ja sellaisia oppijaryhmille, jotka eivät muutoin tule
palvelluiksi tai pääse osallistumaan haluamaansa koulutukseen. Hankkeen pohjoismainen väki oli kiinnostuneita Nettilukion toteutusmallista ja Otavan Opiston
tavasta toimia opiskelijalähtöisesti ja rohkeasti uusia toimintamallea etsien.
Workshopeja hankkeessä järjestettiin vuoden aikana Ruotsissa Ronnebyssä ja
Suomessa Otavan Opistossa, Mikkelissä.

Pohjoismaiset vieraat tutustumassa opiston toimintaan ja nettikoulutuksiin Akin ja Iida-Marian johdolla. Opistoa olivat lisäksi esittelemässä mm. johtaja Harri, apulaisrehtori Jari, SHAKE-hanketyöntekijä Mia ja pelipedagogi Heikki.
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Startup High School
Kevään ja kesän ajan rakensimme yhdessä HundrEDin kanssa kolmen lukiokurssin laauista startup high school -opiskelukokonaisuutta. Materiaalintuotanto
keskittyä videohaastatteluihin, eli pääsimme tapaamaan ja haastattelemaan
monenlaisia suomalaisia toimijoita, joiden työ vaatii yrittäjämäistä asennetta
ja otetta, kuten Jenni Alexandrova, Jare ja VilleGalle, Arman Alizad, Linda Liukas,
Mikko Leppilampi, Hjallis Harkimo ja Jyrki Sukula. Haastatteluvideoiden pohjalta
kokonaisuuteen laadittiin tehtäväpatteristo. Varsinainen toiminta käynnistyi, kun
noin sata lukiolaista ja parikymmentä yläkoululaista hyppäsi kurssien vietäväksi, eli pääsi pilottivaiheessa testaamaan videomateriaaleja ja niihin laadittuja
tehtäviä.
Tutustu kursseihin ja hankkeeseen:
http://highup.org/

MIIA SIVÉN
Miia toimii Nettilukion linjanvetäjänä, englannin opettajana ja verkko-ohjaajana. Hän
on seikkaillut mukana Nettilukion vaiheissa
vuodesta 2001 saakka.
“Parhaat muistoni Nettilukiosta liittyvät niihin
hetkiin, kun olen saanut olla todistamassa opiskelijan onnistumisia. Joskus ne konkretisoituvat
valkolakkiin, mutta muunkinlaisia omia voittoja
olen saanut todistaa. Toivon että Nettilukio tulee
jatkossakin palvelemaan erilaisissa elämäntilanteissa olevia opiskelijoita. Haluaisin, että onnistumme kehittämään erilaisia, entistä helpompia
ja luontevampia tapoja kohdata toisiamme verkossa. Lisäksi toivon, että voimme olla mukana
kehittämässä uudenlaisia malleja opetuksen ja
oppimisen toteuttamisessa ja järjestämisessä,
kuten rajanylityksiä yksittäisten oppiaineiden
mutta myös eri oppilaitosten välillä.”

AKI LUOSTARINEN
Aki toimii Nettilukiossa ilmiöpohjaisen
oppimisen pedagogina, verkkokoulutusten
kehittäjänä sekä psykologian opettajana.
Opistolla hänen työnkuvaansa kuuluu lisäksi
yleinen pedagoginen kehittäminen, opettajien täydennyskouluttamista eri puolilla Suomea ja erilaisten hankkeiden koordinoiminen
ja kehittämistyö.
“Nettilukiossa parasta ovat innostuneet ja motivoineet opiskelijat ja työkaverit! Nettilukiota
on aina kehitetty opiskelijat edellä. Puheessa
kuuluu se, että ratkaisuja haetaan aina suhteessa siihen, miten erilaiset ratkaisut palvelisivat
mahdollisimman hyvin meidän monenlaisia
oppijoitamme. Asioista innostutaan, tekemiseen
koetaan omistajuutta ja uusia asioita halutaan
kokeilla. Helppoa ja vaivatonta työ ei aina ole,
mutta tärkeän eteen on jaksettu ponnistella!
Opiskelijoilta puolestaan on saanut joka kerta
muistutuksen siitä, miksi työtään tekee. Ryhmäkurssien ac-tapaamisissa, nonstop-kursseja
arvioidessaan ja ohjatessaan sekä ilmiöpohjaisen
oppimisen kokonaisuuksissa näkee sen valtavan
potentiaalin, mikä opiskelijoissamme on. Tekemisen ilon kipinöiminen ja erilaiset tavat saavuttaa
omia oppimistavoitteita ovat Nettilukiolle ja sen
kehittämiselle elinehto! Kaisa Vuorista mukaillen:
Opiskelijan “reppuun” on tärkeä pakata tietojen
ja taitojen lisäksi erilaisia kokemuksia ja tunteita sekä kohtaamisissa lausuttuja kannustavia
sanoja. Samalla meidän tulee huolehtia siitä, että
repun paino ei käy liian suureksi – ei opiskelijan
eikä meidän työntekijöidenkään. Innostuksella ja
hyvällä energialla eteenpäin!”
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TUTKITTUA TIETOA NETTIKOULUTUKSISTA
Nettiperuskoulu - mielekkään oppimisen mahdollistaja?
http://bit.ly/2JiJ5Iv
Sari Korju kiinnostui Nettiperuskoulun tutkimisesta ja laati siitä vuonna 2017 gradun Tampereen yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnalle. Gradussa selvitettiin
Nettiperuskoulun opiskelijoiden, opettajien ja ohjaajien näkemyksiä verkko-opetuksen ja verkko-oppimisen tuesta ja esteistä sekä peilattiin näkemyksiä mielekkään oppimisen kriteereihin.
Korju päätyi tutkimuksessaan mm. seuraavaan tulokseen: “Koska Nettiperuskoulun
opiskelijat eroavat perinteisistä aikuisopiskelijoista peruskoulun keskeyttämisen johdosta, tulee heidän opintojaan tukea huomattavasti enemmän kuin mitä perinteisessä
aikuiskoulutuksessa ja verkko-opetuksessa on totuttu. Tämä tarkoittaa opettajien entistä
parempaa yhteydenpitoa opiskelijoihin sekä opiskelijoiden taustan ja ennakkotietojen
hyödyntämistä opetuksessa. Oppimisympäristön ja verkko-oppimateriaalin kehittämisessä tulee ottaa huomioon opiskelijoiden erilaiset tavat ja tyylit oppia. Oppimispäiväkirjan käyttöä tulee opettaa opiskelijoille vaiheittain ja sen merkitystä oppimiselle selventää.”

Lisäksi Korju totesi: “Uskon, että Nettiperuskoulun opetuksella on mahdollisuuksia
kehittyä ja saada opiskelijoita sitoutettua opiskeluun entistä paremmin, mutta se vaatii
tämän erityisryhmän oppimisen ymmärtämistä, opetushenkilöstön työnjaon uudelleen
määrittelyä ja organisointia sekä toiminnan lisärahoitusta.” Kiitos Sarille tutkimuksesta!

Edumap-tutkimus Nettiperuskoulusta
Tampereen yliopisto otti meihin yhteyttä helmikuussa 2017 ja pyysi Nettiperuskoulua yhdeksi EduMaP-hankkeen Suomen tutkimuskohteeksi. Tampereen
yliopiston koordinoima tutkimus- ja innovaatiohanke ”Adult Education as a
Means for Active Participatory Citizenship” (EduMAP) kohdistuu aikuiskoulutuskäytäntöihin, jotka parhaiten tavoittavat haavoittuvassa asemassa olevia nuoria.
Kyseessä on EU:n 28 jäsenvaltion laajuinen tutkimus, jota rahoittaa Euroopan
komission Horizon 2020 -ohjelma.
Vuoden 2017 aikana tutkijat haastattelivat rehtoriamme sekä Nettiperuskoulun ohjaajia ja opettajia. Sen jälkeen kartoitimme tutkimukseen haastateltavia
opiskelijoita. Tutkimus on vielä kesken ja saamme varmasti vuoden 2018 aikana
mielenkiintoisia havaintoja tutkimustulosten myötä. Niitä odotellen!
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MUIKKU-MAKUPALOJA
Hehkutetaan vielä vähän, vaikka tämä jo aiemmin tulikin esiin: Suomi 100 -hengessä opistolta valmistui satakunta lukiolaista, aika huikeaa!
Vuoden hienoja tarinoita oli muun muassa Leevi Hietasen valmistuminen Nettiperuskoulusta:

Leevi Hietanen suoritti peruskoulun 75-vuotiaana netissä
http://www.iltalehti.fi/kotimaa/201705302200173484_u0.shtml
Meillä oli ilo ja kunnia tavata Leevi Hietanen Tampereella Nuori2017-tapahtuman
yhteydessä ja ojentaa hänelle peruskoulun päättötodistus. Asiasta kiinnostui
myös Iltalehti, joka teki Leevistä näyttävän jutun. Leevi on tuonut useissa yhteyksissä esille, kuinka hieno kokemus opiskelu oli hänelle. Leeville edelleen tsemppiä jatkoon!
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Otetan loppukevennykseksi vielä näyte viikottaisia whatsapp-muikkukuulumisia ryydittäneistä Muikku-mietteistä, jotka antoivat potkua
alkavan viikon opintoihin Nettilukiossa:
“Lupaan olla sun, kun alat opiskeleen, lupaan olla sun, kun kurssin palautat…”
“Tulin, näin, kaiken ehdin”
“Hallanvaara - Muikut yöksi sisään!”
“Kevättä evässä”
“Ooo, kesämuikku mä oon!”
“Jos Muikkuun haluat mennä nyt, niin takuulla yllätyt. Kas pienet opet vekkulit on, taas kurssit laittaneet kuntohon. On aika Nettilukiolaisen opiskeluhetken!”
“Kirjat ovat rattoni ja lukeminen työni juu. Kello viiden aikaan nautin matkakirjan kera teen. Runoutta lueskelen kello kymmeneen!”

Kiitos juhlavuodesta kaikille opiskelijoille, nettikoulutuksen ja ohjauksen henkilöstölle ja kaikille yhteistyökumppaneillemme!

WWW.NETTILUKIO.FI | WWW.NETTIPERUSKOULU.FI
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