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Opetushallitus



Eiran aikuislukio

 on Touko Voutilaisen koulusäätiö sr:n ylläpitämä yksityinen oppilaitos, joka järjestää 
aikuisten lukiokoulutusta, perusopetusta ja lukiokoulutukseen valmistavaa LUVA-
koulutusta.

 Oppilaitoksessa opiskelee vuosittain yli 3 500 nuorta aikuista, tällä hetkellä koulun 
lukiokoulutuksessa 2 250 opiskelijaa, aineopiskelijoita näistä puolet. 

 Koulumme on tarjonnut lukion etäopetusta jo yli 20 vuoden ajan mutta on viime 
vuosina kehittänyt opiskelijoidensa käyttöön myös laajan kirjon erilaisia lähi- ja 
sähköistä opetusta yhdistäviä opiskelu- ja tukimuotoja.

 Nyt Eiran verkko-opetuksessa on käynnissä materiaalien ja pedagogiikan 
yhtenäistäminen uuden LOPSin myötä, erityisenä projektina riittävän vahvan verkko-
ohjauksen rakentaminen (uudet työkalut ja menetelmät).

 Verkko-opetuksen toimijana Eira on pieni mutta sillä on muiden joukossa oma 
tehtävänsä:

 osaltaan varmistaa lukiokoulutuksen valtakunnallinen saavutettavuus tulevina vuosina -> 
aikuislukioiden verkostolla tässä keskeinen rooli

 kehittää ja yhtenäistää aikuislukioiden verkko-opetuksen menetelmiä ja pedagogiikkaa 
yhdessä verkoston kanssa

 luoda uusia, toimivia verkko-opetuksen ja -ohjauksen muotoja.



Verkko-opiskelun haasteita Eirassa vuonna 2020

 opiskelijoita nyt huomattavasti aiempaa enemmän Covid 19 -epidemian vuoksi mutta 
lähiopetukseen mahtuvat väljennysten takia entistä harvemmat: etäopetuksen ja -ohjauksen 
sekä livestreamauksen toimittava riittävän hyvin.

 aikuislukiot ovat monille uusi mahdollisuus: Monet Eirassa lukion aloittavista siirtyvät meille 
nuorten kouluista, usein lyhyen tai pidemmän tauon jälkeen, usein oppimisvaikeuksien takia. 
Aikuislukiot ovat kuitenkin itsenäisen työn suuren osuuden vuoksi haasteellisia ympäristöjä 
opiskelijalle, jolla ongelmia oppimisessa.

 Eirassa opiskelija-aines on hyvin heterogeeninen: koulussa useita satoja tehokkaita oppijoita, 
mutta ehkä jopa joka toisella tutkintotavoitteisella oppimisessa eri syistä vaikeuksia. Haaste 
tämä on opettajille erityisesti verkko-opetuksessa.

 aikuislukioiden verkko-opetuksen tulee taipua moniin eri tarkoituksiin: Eirassa 
tutkintotavoitteisten lomassa 1 500 aineopiskelijaa, kohentamassa työelämätaitojaan, 
korottamassa yo-kokeita, täydentämässä ammatillisia opintojaan, kotoutumassa 
yhteiskuntaamme s2-opintojen avulla, täydentämässä korkeakouluopintojaan, osa vain 
yleissivistämässä itseään elinikäisinä oppijoina. Tarjottavien opiskelumuotojen tulisi palvella 
koko opiskelijajoukkoa.
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Nykyisin lähiopetuksen lisäksi

o Verkkokurssit 
= aikaan ja paikkaan sitomaton opiskelu, opettajan tuki saatavilla verkossa, mutta ei 
aikataulutettuja oppitunteja. Usein kurssin aloittaminen ja kesto sidottu 
jaksojärjestelmään

o Etäopetus
= kuten lähiopetus, eli oppitunnit sovitun aikataulun mukaan mutta etäopetuksena

o Hybridi-opetus
= kurssin opetusta luokkahuoneesta mahdollista seurata ja osallistua etänä

o Omaan tahtiin -opetus
= kurssin opiskelun voi aloittaa koska vain ja kurssi valmistuu, kun opiskelija on 
oppinut riittävästi eli opiskelua ei ole sidottu jakson kestoon. Opettajan tuki verkossa 
tai oppitunneilla (lähi- tai etä) opiskelijan valinnan mukaan



Tulevaisuus?



Omaan tahtiin -opetuksen hyviä puolia

o Yhdistää lähi-, etä- ja verkko-opetuksen opiskelijalle sopivimmalla tavalla: 
opiskella voi kotona tai koululla ja opettaja on saatavilla aina tarvittaessa myös 
koululla

o Opiskelija päättää käykö hän tunneilla tarvittaessa vai jatkuvasti eli valita 
itselleen parhaan tavan opiskella

o Laajentaa opiskelumahdollisuuksia ja kurssitarjontaa, koska aikatauluja ei ole 
sidottu jaksojen kestoon; seuraavan kurssin voi aloittaa heti

o Sopii niille, joille normaalin lähikurssin tahti on liian kova tai opiskelijoille, jotka 
oppivat nopeammin

o Arvosana ei tule tarjottimella vaan sen saa vasta, kun on oppinut riittävästi

o Mahdollistaa eriyttämisen opiskelijoiden tason mukaan



Omaan tahtiin -opetuksen haasteita opiskelijalle

o Paradigman muutoksen hyväksyminen ja poisoppiminen vanhoista totutuista 
tavoista

o Töihin ryhtyminen eli opiskelu vaatii omaa aktiivisuutta, koska mikään ei tule 
"tarjottimella":

o Ei riitä, että vain saapuu paikalle oppitunnille ja seuraa opetusta

o Kurssi ei lopu automaattisesti jakson loppuun, "koeoikeus" tulee ansaita

o Aikatauluttaminen ja siinä pysyminen, kun mukana ei ole sitä pakottavaa 
tekijää eli jakson loppua



Omaan tahtiin -opetuksen ilot ja haasteet opettajalle

o Oppimispolkujen rakentaminen kaikille aineen kursseille iso työ

o Valmistuttuaan opetus kuitenkin etenee "kuin juna"

o Jokaisen opiskelijan ehtii kohdata yksilönä ja oppia tuntemaan heidän 
tarpeensa ja vahvuutensa (aikuislukiossa)

o Opiskelijat yleensä oppivat paremmin, koska tekevät enemmän töitä

o Kaikkien lankojen pitäminen käsissä jatkuvasti kuormittaa, kun jokainen 
opiskelija etenee yksilöllisesti

o Jatkuva arviointi, ei jaksojen vaihteiden tuomaa hengähdystaukoa ja 
uutta alkua, …

o Käytännössä rajattomat mahdollisuudet kehittää opetusta ja uusia opiskelua 
tukevia menetelmiä

















Jakso 1 puoliväli syksy 2020 kurssin
suorittaneet





Itsearvionti



Kurssipalaute



Kurssit tarjolla myös englanninkielisinä

www.eiramath.com



Englanninkieliset verkkokurssit Eirassa

Tällä hetkellä joka jaksossa tarjolla:

Lyhyt ja pitkä matematiikka MAY01-MAA10, MAY01-MAB06

Historia HI01-HI02

Yhteiskuntaoppi YH01-YH02

Elämänkatsomustieto ET01

Filosofia FI01

Psykologia PS01-PS05

Myös pitkä englanti ENA01-ENA06

Uuden opetussuunnitelman myötä tarjolle laajempi valikoima 
reaaliaineiden opintojaksoja (esim. kemia, biologian, maantiede ja 
terveystieto).


