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NETTILUKIO
 nettilukio.fi



NETTI-
LUKIO 

NETTI-
PERUS-
KOULU 

AINE-
OPISKELU

perustettu 1997

n. 970 lukio-opiskelijaa, 
jotka suorittavat koko 
lukiota/yo-tutkintoa 

verkossa

n. 100 peruskoululaista, 
jotka suorittavat 

peruskoulun oppimäärää 
verkossa

n. 3 000 aineopiskelijaa 
(täydentävät lukio- tai 
peruskouluopintojaan)

VERKKOKOULUTUKSET



VERKKOKOULUTUS

Sosiaa-
liset 
syyt

Huippu-
urheilu

Tervey-
delliset 

syyt

Syrjä-
seudulla 
asuvat

Erilaiset 
oppi-
mis-
tavat

● Täydentää olemassa 
olevaa 
koulutusjärjestelmää 
luomalla opiskeluun 
joustavuutta ajasta ja 
paikasta riippumatta

● Palvelee nuoria, joiden 
osallistuminen 
lähiopetukseen on 
puutteellista tai sitä ei 
ole lainkaan 
esimerkiksi 
seuraavista syistä:



AVOIMUUS & JOUSTAVUUS

● Aina auki – ei jaksoja 
tai lukukausia, 
aloittaa voi koska 
tahansa

● Nonstop – kaikki 
kurssit koko ajan 
tarjolla, opiskella voi 
omassa rytmissä

● Paikasta riippumaton 
– opiskelijat ja 
opettajat ympäri 
Suomea ja maailmaa



LUOTTAMUS
● Opiskelijat opiskelevat itseään varten
● Opiskelijoihin luottaminen + jatkuva 

ohjaus ja tuki
● Osaamista ja oppimista osoitetaan eri 

tavoin mm.  arvioitavat tehtävät, 
esseet sekä oppimispäiväkirja



https://otavanopisto.muikkuverkko.fi

https://otavanopisto.muikkuverkko.fi


VERKKOKURSSIT

ITSENÄISET KURSSIT,  RYHMÄKURSSIT

EI OPPIKIRJOIHIN SIDOTTUJA

OSAAMISEN OSOITTAMINEN ILMAN KOKEITA

HARJOITUSTEHTÄVIÄ JA ARVIOITAVIA TEHTÄVIÄ

OPPIMISPÄIVÄKIRJA OSA SUORITUSTA

MONIMEDIAINEN MATERIAALI

CC-LISENSOITU

Otavan Opiston uuden opetussuunnitelman mukaisia 
avoimia materiaaleja voi selailla Muikussa ilman 
käyttäjätunnuksia: 
https://otavanopisto.muikkuverkko.fi/coursepicker

GE1 - Maailma 
muutoksessa 

(OPS 2016)

https://otavannopisto.muikkuverkko.fi/coursepicker
https://otavanopisto.muikkuverkko.fi/workspace/ge1-maailma-muutoksessa/materials
https://otavanopisto.muikkuverkko.fi/workspace/ge1-maailma-muutoksessa/materials
https://otavanopisto.muikkuverkko.fi/workspace/ge1-maailma-muutoksessa/materials


Mitä opiskelija tekee 
Muikussa?



★ Verkko-opiskelun luonne (ei näe opiskelijaa päivittäin, opiskelija saa olla 
rauhassa Muikussa)

★ Tietojen etsiminen Muikusta työlästä
★ Helpottaa opintojen etenemisen seurantaa
★ Muistuttelu auttaa tunnistamaan ohjausta kaipaavia opiskelijoita
★ Muistuttelu saa opiskelijan havahtumaan
★ Opiskelijan motivoiminen

Miksi oppimisanalytiikkaa?



                                  Ohjaamo 

Työkalun avulla opettaja tai 
ohjaaja voi
★ tarkastella opiskelijan 

opiskeluhistoriaa 
(viimeinen 
kirjautuminen 
Muikkuun/kurssille)

★ tarkistaa kursseille 
ilmoittautumisen

★ tutkia kurssikohtaista 
tilannetta

★ etsiä yhteystietoja



Ohjaamo

Työn alla olevat kurssit voi avata ja 
tutkia, onko opiskelija tehnyt 
harjoitustehtäviä ja arvioitavia tehtäviä 
ja onko hän pyytänyt kurssista jo 
arviointia.

Opiskelija näkee kurssikohtaiset 
prosentit myös kurssin sivuilla. 

perustietoja

työn alla 
olevat 
kurssit

prosentit



Hälytykset 
Jos opiskelija ei ole jättänyt yhtään 
arviointipyyntöä, Muikku lähettää hänelle 
ja hänen ohjaajalleen 
automaattihälytyksen, kun kolme 
kuukautta on tulossa täyteen. 

Hälytyksen johdosta opiskelija ja ohjaaja käyvät 
keskustelua opintojen jatkosta ja laativat 
etenemissuunnitelman. Joskus yhteydenotto päättyy 
opiskelijan eroamiseen. 

Muikku-hälytys lähtee, kun 
ensimmäinen opiskeluvuosi on 
täyttymässä eikä suorituksia ole 
riittävästi.

Kun opiskeluaika on 
päättymässä, 
opiskelija saa 
viimeisen hälytyksen.



Muikku-analytiikan plussat ja miinukset
★ Opiskelijan tilanteen näkee ohjaamosta 

yhdellä silmäyksellä
★ Seuranta helpottuu, kun passiivisuudesta 

tulee hälytys 
★ On muuttanut ohjauskäytäntöjä
★ Prosenttimerkintä motivoi opiskelijaakin 
★ Hälytyksistä kasautuu helposti postia, jos 

viesteihin ei reagoi
★ Analytiikka pääosin manuaalista, jonkun 

vaiheen voisi automatisoida -> 
erovaroituskirje Muikun lähettämänä? 



Tulevaisuuden suunnitelmia

Muikun oppimisanalyytiikkaa on tarkoitus kehittää lähitulevaisuudessa 
opiskelijalähtöisemmäksi

Opiskelijalle tietoa kirjautumisista, kurssimääristä, palautetuista tehtävistä ja  
abistatuksesta omalla Opinnot-sivulla

Opiskelija saa ilmoituksia kurssien arviointitilanteista 

Muikku kertoo, onko opiskelijalla jo oikeus ilmoittautua yo-kirjoituksiin ja minkä 
aineen yo-kirjoituksiin hän voisi jo osallistua







Millaista oppimisanalytiikkaa hyödynnät itse työssäsi? 
Jos et ole käyttänyt oppimisanalytiikkaa, millaista 
oppimisanalytiikkaa haluaisit käyttää? 

Onko oppimisanalytiikka lisännyt tai vähentänyt 
työtäsi?

Onko työyhteisössäsi tehty 
oppimisanalytiikkastrategiaa? 

Kenen näkökulmasta oppimisanalytiikkaa pitäisi laatia, 
opettajan, ohjaajan vai opiskelijan? 

Liittyykö oppimisanalytiikan käyttöön ongelmia? 
Millaisia? 



Kiitos!
Saara Kotkaranta
verkko-ohjaaja
saara.kotkaranta@otavanopisto.fi
050 3117260


