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Mikkelin kaupungin liikelaitos Otavia
● Nettilukio

aikuislukion oppimäärä kokonaan 
itsenäisinä etäopintoina 
verkko-oppimisympäristö Muikussa

● Nettiperuskoulu
aikuisten perusopetuksen oppimäärä 
kokonaan itsenäisinä etäopintoina 
verkko-oppimisympäristö Muikussa

● Aineopiskelu
molempien linjojen opintoja 
yksittäisinä verkkokursseina 
verkko-oppimisympäristö Muikussa



Laatunäkökulmat Nettilukiossa

Laadukas verkko-oppimisympäristö ja oppimateriaalit
● Laadukas lukion oppimateriaali: kriteerit ja prosessi
● Muikku-oppimisympäristön laatutekijät

Opetuksen ja ohjauksen laatu
● Opetuksen ja ohjauksen laatukriteerit
● Laatutyö Nettilukiossa

Opiskelijan tuki: Opinvoimala
● Opiskelijan opiskelukyvyn ja -hyvinvoinnin tuki laatutekona
● Opinvoimala.fi tukemassa opiskelijaa



https://otavanopisto.muikkuverkko.fi

Oppimisympäristö ja oppimateriaalit

https://otavanopisto.muikkuverkko.fi


Oppimateriaalikokonaisuudet

68
opintojaksoa

105
kurssia

Nyt käynnissä: uusien opintojaksojen
tuotanto ja LOPS 2021 -päivitykset

Tarjolla nyt

55
kurssia

23
kurssia

Aikuisten lukiokoulutuksen 
opintojaksot OPS 2021

Aikuisten lukiokoulutuksen 
kurssit OPS 2016

Nyt käynnissä: päivityksiä ja 
ylläpito tarpeen mukaan

Aikuisten perusopetuksen 
kurssit OPS 2018

Nyt käynnissä: päivityksiä ja ylläpito 
tarpeen mukaan

Perusopetuksen 
kurssit OPS 2016 (yläkoulu)

Nyt käynnissä: uusien kurssien 
tuotanto



Sisällöt Ohjauksellinen 
lähestymistapa

Rakenne Tekniikka

Oppimateriaalien laatu

Ymmärrettävyys

Opetussuunnitelma

Ei sidottu oppikirjoihin

Tekijänoikeudet

Riittävä ja selkeä 
ohjeistus 

Lähtökohtana 
opiskelijan oppimisen 

tukeminen

Selkeä ja toistuva, ei 
liian monitasoinen

Tutut elementit 

Verkkoympäristön 
erityispiirteet

Monimediaisuus ja 
upotetut materiaalit

Saavutettavuus



Esimerkkejä: oppimateriaalit



Oppimateriaalien tuotantoprosessi

Tuottajan rekry

Sopimus ja perehdytys

Suunnitelma

Käsikirjoituksen 
kirjoittaminen

Käsikirjoituksen 
kommentointi ja 
korjausToimitustyö

Siirtäminen 
oppimisympäristöön

Testaus, 
laadunvalvonta, 
viimeistely

Julkaisu

Ylläpito

Päivitys

Mediatuotanto

Tarve ja aikataulu

Kuva: Adobe Stock



Menetelmät Käyttäjäkokemus Tekniikka

Oppimisympäristön laatu

Opiskelu ja opetus

Kaikki yhdessä 
järjestelmässä

Puhtaasti verkossa 
tapahtuvan opiskelun 
ja opetuksen tarpeet

Nettilukion ja 
Nettiperuskoulun 

tarpeet

Suunnittelu

Käyttäjät mukana 
määrittelyssä ja 
testaamisessa

Opiskelijakyselyt

Kanban, tiekartta

Helppokäyttöinen, 
selkeä, intuitiivinen

Johdonmukainen

Motivoiva

Ajanmukainen

Eri päätelaitteet

Saavutettavuus



 Opiskelijan Muikku
Verkkokurssimuotoinen opetus: opetussunnitelman mukaiset kurssit, nonstop-kurssit, 
oppimateriaalit,  tehtävät, itsearviointi
Omien opintojen seuranta: suoritukset ja arvioinnit, visualisoinnit, HOPS, yo-ilmoittautuminen
Viestintä: helppo yhteys opettajaan ja ohjaajaan, viestin, keskustelualue, arviointipyyntö, chat 

Opettajan Muikku
● Arviointi: tehtäväkohtainen 

arviointi ja kurssikohtainen 
● Viestintä: arviointipyyntö, 

viestin, kurssin tiedotteet, 
keskustelualue, chat

● Mahdollisuus lisätä 
yhteystietoihin Whatsapp ja 
ajanvarauskalenteri

● Työlista

Ohjaajan Muikku Sisällöntuottajan 
Muikku● Ohjaamo: opiskelijoiden 

tilannekuva, liputus, viestin 
lähetys

● Viestintä: viestin, tiedotin, 
keskustelualue, chat

● Mahdollisuus lisätä 
yhteystietoihin Whatsapp ja 
ajanvarauskalenteri

● Helppokäyttöinen 
tuotantoympäristö

● Taipuu monimediaisen 
materiaalin tekemiseen

● Materiaalin kopiointi Muikun 
sisällä

Käyttäjäryhmät



Esimerkkejä: opiskelijan Muikku



Muikun kehitys ja oppimateriaalien tuotanto

Osaaminen omissa käsissä

+ oma tekeminen määrittelee oppimisympäristöä ja oppimateriaaleja
+ tarpeeseen räätälöidyt ratkaisut
+ moniammatillisuus, hyvä suunnittelu
+ käyttäjillä suuri mahdollisuus vaikuttaa ratkaisuihin
+ opiskelijan huomioiminen monista eri näkökulmista

Kuva: Adobe Stock



Asiantuntemus Ohjauksellinen 
lähestymistapa

Henkilöstöryhmien 
välinen yhteistyö

Opetuksen laatu

Vahva pedagoginen
osaaminen

Opetussuunnitelma-
osaaminen

Kehittävä työote

Opiskelijalähtöisyys

Oppimisen ja osaamisen 
monipuolinen arviointi ja 

palaute

Oikea-aikainen, arvostava ja 
nopea viestintä opiskelijan 

kanssa 

Aineryhmätyöskentely, 
tiedon jakaminen

Yhteisesti sovitut 
käytännöt ja 

toimintamallit



Opiskelijalähtöisyys Oikea-aikaisuus Henkilöstöryhmien 
välinen yhteistyö

Tuen ja ohjauksen laatu

Opiskelijan yksilöllisen 
tilanteen 

huomioonottaminen

Kannustavuus, kunnioitus, 
voimavarakeskeisyys

Opiskelijan aktiivisuuden, 
osallisuuden ja 

vastuullisuuden tukeminen

Mahdollisimman 
varhainen tuen tarpeiden 

tunnistaminen

Oikea-aikainen, arvostava 
ja nopea viestintä 
opiskelijan kanssa 

Moniammatillinen ja 
monialainen yhteistyö

Yhteisesti sovitut 
käytännöt ja 

toimintamallit



Keinoja laatutyöhön
● Laatukäsikirjaan koottu toimintaa ohjaavat taustaperiaatteemme, laatukriteerimme sekä se, kuinka 

seuraamme laadun toteutumista, edistämme kriteerien mukaista toimintaa ja pidämme 
laatutyömme ajan tasalla.

● Aineenopettajan käsikirja ja ohjaajien ohjeistukset tukevat perehdyttämisessä ja arjen työssä

● Opetushenkilöstön laatua koskevat itsearviointikyselyt, joiden pohjalta seurataan laadun 
toteutumista ja arvioidaan kehittämistarpeita

● Opettajien arviointitreffit ja aineryhmätapaamiset

● Vuosittaiset arviointikyselyt opiskelijoille eri opetuksen osa-alueista

● Pedagogiset aamupäivät ja muut henkilöstön sisäiset koulutuspäivät mahdollistavat osaamisen 
kehittämisen ja  vuoropuhelun eri henkilöstöryhmien välillä



Kehittämistyötä hankerahoituksella mm.

● OIDO - Opiskelijan itseohjautuvuuden tukeminen digitaalisissa 
oppimisympäristöissä

● eSilta - Joustavat ja saavutettavat toisen asteen opinnot verkossa 
● Santra 1 & 2 - Chattibotit opiskelun tukena
● OKO - Osallisuus, kokemuksellisuus ja osaaminen näkyväksi
● Audavia - Adult students on both sides of the sea
● HOT - Hyvinvointipalvelut opiskelun tukena



Opinvoimalasta 
opiskelukykyä ja tukea 

opintoihin



HOT / Opinvoimala

● Tavoitteena on tukea opiskelukykyä ja 
ennaltaehkäistä opiskeluun ja hyvinvointiin 
liittyviä haasteita.

● Saavutettavat, selkeät ja helppo-
käyttöiset monimediaiset materiaalit.

● Monipuolinen opiskelukyvyn tukeminen 
on Nettilukiossa yksi keskeinen osa
laadukasta verkko-opetusta.



HOT - Hyvinvointipalvelut 
opiskelun tukena

● Euroopan sosiaalirahaston rahoitus
● Rahoittaja Etelä-Savon ely-keskus
● Hankekausi 3/21 – 8/23
● Hanketiimi: Aki Luostarinen, Terhi Linnansaari-Rajalin, Anni 

Hänninen, Laura Lappi ja Juuso Kolehmainen

Tavoite 1: Digitaalinen oppimis- ja hyvinvointiympäristö 

Tavoite 2: Saavutettavat, monipuoliset materiaalit ja sisällöt

Tavoite 3: Hyvinvoinnin moniammatillinen ohjaus, tuki ja polutus

Tavoite 4: Yhteistyöverkosto



Opinvoimalan materiaaleja

Mielen hyvinvointi
Esim. stressi, opiskelu-uupumus, palautuminen, 
tietoisuustaidot

Hyvä arki 
Esim. ravinto, uni, liikkuminen, ihmissuhteet

Opiskelutaidot
Esim. opiskelumotivaatio, opintojen suunnittelu ja 
aikataulutus, oppijaminäkuvan asiat

Vaikeudet opiskelussa 
Esim. oppimisvaikeudet, nepsy-vaikeudet



Tutustu ja hyödynnä

Sisältää kaikille avoimen 
materiaalin sekä Nettilukion 
opiskelijoille tarkoitetun 
kirjautumisen takana olevan 
osion.

Sivuston teknisestä 
toteutuksesta vastaa 
Geniem Oy.

www.opinvoimala.fi



Seuraa meitä

Instagram ja Tiktok
@opinvoimala

Youtube
@Oppimisen tulevaisuus /
HOT-soittolista

HOT-hanke
https://www.edusuunta.fi/hot



Maksuton koulutus

Opiskeluhyvinvoinnin ja 
opiskelykyvyn ylläpitämisen 
teemoissa mm. luonnon vaikutus 
hyvinvointiin, traumatietoisuus 
opiskelijan kohtaamisessa ja 
digipelaamisen haasteet.

Ilmoittaudu mukaan:
www.edusuunta.fi/hot-tapahtumat 

https://www.edusuunta.fi/hot-tapahtumat


Laatutyön kolme kovaa Nettilukiossa

1. Laatu pitää laittaa paperille, mutta se ei tapahdu paperilla: 
Laatutyö on jatkuvaa arjen kehittämistä palautteiden, 
kohtaamisten ja vuorovaikutuksen pohjalta.

2. Älä oleta, vaan osallista: laatu selviää vasta “käytössä”, eli siinä 
millaisena opiskelija kokee opetuksen, ohjauksen, materiaalit ja 
oppimisympäristön.

3. Tarjoa vaihtoehtoja: yksi koko sopii kaikille -ajattelu ei toimi 
oppimisessa, opetuksessa tai ohjauksessa



Kiitos! Keskustelua, kommentteja

Riikka Turpeinen
riikka.turpeinen@otavia.fi
+358 40 129 4168

Saila Karjalainen
saila.karjalainen@otavia.fi
+358 40 129 4535

Aki Luostarinen
aki.luostarinen@otavia.fi
+358 50 311 7255

www.nettilukio.fi    |   www.nettiperuskoulu.fi   |   https://otavanopisto.muikkuverkko.fi    |   www.opinvoimala.fi 
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