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ESIPUHE

Etälukioprojektin päätavoitteena oli laajentaa ja 
monipuolistaa koulutustarjontaa etäopetusme-
netelmän avulla, jotta laadukkaat lukio-opinnot 
voitaisiin suorittaa joustavasti ja tasapuolisesti 
maan eri osissa. 

Projektin saavuttamat tulokset osoittavat, että 
etälukioprojekti on saavuttanut sille asetetut ta-
voitteet. Etälukio on avannut modernia tieto- ja 
viestintätekniikkaa hyödyntävän uuden koulu-
tusväylän aikuisväestölle. Se on parantanut lukiokoulutuksen saavutettavuutta ja laatua koko 
maassa. Etälukio-opiskelusta on kehitetty tasa-arvoinen ja tasavertainen vaihtoehto lukio-
kurssien suorittamiselle opiskelijoiden taustasta riippumatta. Etäkursseja ovat hyödyntäneet 
varsinaisten etälukio-opiskelijoiden lisäksi iltalukio-opiskelijat, päivälukiolaiset ja ammatillisen 
koulutuksen opiskelijat.

Etälukio on ollut monelle opiskelijalle ainoa mahdollinen opiskeluvaihtoehto sen tarjoaman 
joustavuuden vuoksi. Etäopetus on avannut opiskelumahdollisuuden myös pienille erityis-
kohderyhmille. Ulkomailla asuvat suomalaiset ovat pystyneet opiskelemaan lukiokursseja 
jopa toiselta puolelta maapalloa. Myös vankilaopetukseen soveltuvaa etäopetusta on kehitet-
ty yhteistyössä paikallisten lukioiden ja vankiloiden kesken.

Etälukioprojektin tuloksena etälukioverkostoissa on kehitetty useita erilaisia etälukio-opetuk-
sen organisointi- ja toteutusmalleja, joita voidaan soveltaa lähes sellaisenaan etälukiotoimin-
nassa tai muiden koulumuotojen etäopetuksessa. Myös opettajien täydennyskoulutukseen 
on kehitetty uudenlaiset mallit mm. ainekohtaisille etäopetusohjaajille eli mentoreille ja opin-
to-ohjaajille. Opetushallituksen ja Yleisradion kesken on aikaansaatu toimiva yhteistyömal-
li sisältötuotantoon. Toimivaksi koettuja yhteistyökäytäntöjä voidaan soveltaa myös muissa 
opetustoimen ja Yleisradion yhteishankkeissa.

Opetushallitus laati joulukuussa 2003 Etälukiotoiminnan vakiinnuttamissuunnitelman vuo-
sille 2004–2006. Etäopetus on jo vakiintunut tai vakiintumassa osaksi projektissa mukana 
olleiden lukioiden ja aikuislukioiden toimintaa, joka rahoitetaan valtionosuusrahoituksella ja 
kuntien omalla budjettirahoituksella. Etäopetuksen käyttöönotto myös maamme muissa luki-
oissa edellyttää valtiolta edelleen tukea lukioiden laite- ja verkkohankintoihin sekä panostusta 
lukion opettajien ja opinto-ohjaajien täydennyskoulutukseen. 

Lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten alueellinen ja seutukunnallinen yhteistyö tiivistyy ja 
siinä yhteydessä verkko-opetuksella on paljon annettavaa. Verkko-opetusta voidaan hyödyn-
tää erinomaisesti myös kahden tutkinnon suorittajien opiskelussa. Opetushallituksen virtuaa-
likouluhankkeessa toisen asteen oppilaitosten alueellinen ja seutukunnallinen verkostoitumi-
nen onkin nostettu yhdeksi lähivuosien tärkeimmistä painopisteistä.

Kiitän kaikkia etälukioprojektin toteutukseen osallistuneita hyvästä ja tuloksellisesta kehittä-
mistyöstä.

Aslak Lindström, ylijohtaja, ohjausryh-
män puheenjohtaja, Opetushallitus
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1. ETÄLUKIOTOIMINNAN TAUSTAA JA KEHITYSVAIHEITA

1.1. ETÄLUKION IDEAN SYNTY JA TOTEUTUKSEN HISTORIALLISIA JUURIA

Euroopan unionin komissio esitteli Euroopan neuvostolle muistion ”Kasvu, kilpailukyky ja työl-
lisyys” eli niin kutsutun valkoisen kirjan vuonna 1993. Se korosti hitaan taloudellisen kasvun 
kautta ja lisääntyvää työttömyyttä, johon tulisi vastata teknologisella vallankumouksella.

Esko Ahon hallitus antoi eduskunnalle selonteon ”Suomen pitkän aikavälin tulevaisuu-
desta” (3/1993) Selonteon käsittelyn tuloksena eduskuntaan perustettiin tulevaisuusva-
liokunta 16.12.2004. Suomi liittyi Euroopan unioniin 1995 (laki 102/8.12.1994 ja asetus 
103/31.12.1994).

Kesällä 1994 Korfun huippukokouksessa käsiteltiin raportti Euroopan tietoyhteiskunnan ke-
hittämistoiminnasta, jolta pohjalta Euroopan neuvosto edellytti komissiota valmistelemaan 
toimenpideohjelman ”Euroopan tie tietoyhteiskuntaan”. Valtiovarainministeriö julkisti Suo-
messa vuonna 1994 vastaava toimenpideohjelman tietohallintostrategian toteuttamiseksi 
(Tikas-ryhmän selvitys). Visiona oli 2000-luvun alkupuolella tilanne, jossa Suomi toimisi ver-
kostomaisena tietoyhteiskuntana ja kilpailee tieto- ja viestintätekniikan soveltamisessa ja tie-
toteollisuudessa maailman ykkössarjassa.

Valtiovarainministeriön v. 2004 raportti ”Suomi tietoyhteiskunnaksi – kansalliset linjaukset” 
johti eri ministeriöiden tietostrategioiden syntyyn. Vuonna 1995 opetusministeriö julkaisi 
”Koulutuksen ja tutkimuksen tietostrategian”, jolta pohjalta laadittiin toteuttamisohjelma ”Suo-
mi tietoyhteiskunnaksi – koulutus tiedon valtatielle” vuosille 1996–1999 ja ”Koulutuksen ja 
tutkimuksen tietostrategia” vuosille 2000–2004 sekä ”Koulutuksen ja tutkimuksen tietoyhteis-
kuntaohjelma 2004–2006”.

Tietoyhteiskuntahaasteet ravistelivat kaikkia hallinnonaloja ja elinkeinoelämää. Euroopan 
unioniin liittymisen jälkeen Suomessa koettu raju rakennemuutos ja lisääntyvä työttömyys 
pakottivat kansalaisia ja koulutusta tarjoavia yhteisöjä miettimään uusia selviytymisen kei-
noja ja uusimuotoisia työllistymisen mahdollisuuksia. Eri hallinnonaloilla ja myös hallinnon-
alojen yhteistyönä etsittiin ratkaisumalleja tietoyhteiskuntaohjelmien käytännön toteutuksille. 
Opetusministeriön digityöryhmän mietinnöt 1/1999 ja 2/2000 kartoittivat Opetushallituksen ja 
liikenneministeriön alaisen Yleisradion yhteistyömahdollisuuksia. Jo vuonna 1996 aloitettu 
etälukiotoiminnan suunnittelu sai näin ollen tukea digityöryhmän ehdotuksista.

Lisääntyvä työttömyys ja tulevaisuuden työvoimatarve-ennusteet pakottivat miettimään, mi-
ten Suomen aikuiskoulutusjärjestelmä voi mukautua nopeaan muutokseen. Yleissivistävän 
koulutuksen osalta aikuisväestön lukiokoulutusmahdollisuudet olivat rajalliset, sillä aikuisluki-
oiden määrä ja sijainti ei korreloinut työttömyysalueiden suuren koulutustarpeen kanssa. 

Lukioita oli vuosituhannen vaihteessa noin 450 ja aikuislukioita vain 54, jotka sijaitsivat pää-
sääntöisesti Etelä-Suomessa. Pohjois- ja Itä-Suomeen päin harveneva aikuislukioverkoston 
lukiopalvelumuotojen lisäämiselle nähtiin erityinen tarve. 
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Visioksi asetettiin etälukiotoiminnan aikaansaanti, missä hyödynnetään uutta tieto- ja viestin-
täteknologiaa. Parin vuoden projektikokemuksen jälkeen todettiin etälukiotoiminnalla olevan 
yhteiskunnallinen tilaus sekä aikuisten että nuorten näkökulmasta. Lähtökohtana oli etälu-
kiotoiminnan kehittäminen aikuislukioiden uudeksi toimintamuodoksi. Varsin pian etälukiotoi-
minta otettiin käyttöön myös useissa päivälukioissa perinteisen toimintamallin rinnalle. Uuden 
teknologian kehitysnäkymät ennustivat digikauden tuloa, joten etälukiotoiminnan tueksi suun-
niteltiin Yleisradion kanssa toteutettavat etälukion radio- ja tv-ohjelmat ja niiden multimedia-
aineisto. Tuotantoa varten laadittiin Opetushallituksen ja Yleisradion yhteistyösopimus.

Yleisradion kanssa tehtävä tiivis yhteistyö etälukiotoiminnan sisältötuotannon osalta laajeni 
kattamaan kaikki tuntijaon mukaiset teoria-aineet. Aikuislukioiden koulukohtaisten opetus-
suunnitelmien simuloinnin avulla etsittiin eri oppiaineiden vaikeimmat kohdat eli ns. solmu-
kohdat, joihin keskitettiin radio- ja tv-etälukio-ohjelmatuotanto sekä Opetushallituksen etälu-
kioportaalin www-aineiston laadinta. Päätettiin laatia etälukioprojektille oma portaalipalvelu 
osaksi Opetushallituksen EDU.fi  -palvelua.

Sisällön tuottajiksi etsittiin hyviä ja osaavia opettajia eri puolilta maata. Pian osoittautui, että 
sähköisen materiaalin tuottamisen valmiudet olivat erittäin heikot, joten sisällön tuottamiseen 
liittyvä koulutus oli kehitettävä muun toiminnan rinnalle jo alusta alkaen. Yllätyksen tuottivat 
myös koulujen heikko laitekanta ja verkkoyhteyksien puute, mikä osittain oli syynä myös 
rehtoreiden ja opettajien vähäiseen tietotekniikan käyttöön ja pedagogisen sovellutuksen tie-
totaidon puutteeseen.

Itäsuomalaisia 
etäopettajia 
koulutuksessa.
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Koulutustarve oli odotettua suurempi. Projektin toimesta oli kehitettävä etälukiotoiminnan vi-
sioon toteuttamiseen tähtääviä koulutusmalleja. Aluksi oli vaikea saada hyviä kouluttajia, sillä 
virtuaaliyliopistot – ja ammattikorkeakouluvisiot eivät vielä olleet toteutusvaiheessa. 

Yleisradion lisäksi valittiin yhteistyökumppaniksi Turun kauppakorkeakoulun PK-Instituutti, 
sillä tavoitteeksi oli asetettu myös yrittäjyysopintojen kehittäminen toiselle asteelle. Opetus-
hallituksen ja Turun kauppakorkeakoulun yhteistyösopimuksen neuvottelivat professori Antti 
Paasio, johtaja Jarna Heinonen ja projektipäällikkö Irma Vento-Vierikko sekä pääjohtaja Juk-
ka Sarjala, ylijohtaja Aslak Lindström ja projektipäällikkö Tellervo Renko. Projektin tuotoksena 
valmistui 5 ov/lukio-kurssia yrittäjyysopintoja, jotka suoritetaan valinnaisena aineena ja täysin 
virtuaalisesti. Tulos kannusti viemään yrittäjyysopinnot myös lukion opetussuunnitelmauudis-
tukseen sekä peruskoulussa että lukiossa.

Opetushallitus teki projektiyhteistyötä koskevat sopimukset Kustannusosakeyhtiö Otavan, 
Edita Oy:n, WSOY:n ja Kirjayhtymä Oy:n (myöh. Kustannusosakeyhtiö Tammi) kanssa. So-
pimuksissa sovittiin etälukioyhteistyön muodoista ja sidosryhmien vuotuisen yksityisen las-
kennallisen rahoituksen suuruudesta. Kustantajien edustajina etälukioyhteistyötä olivat alku-
vuosina ideoimassa ja toteuttamassa johtaja Lauri Veijola Editasta, varatoimitusjohtaja Manu 
Renko Otavalta, johtaja Heikki Kokkonen WSOY:stä ja osastopäällikkö Tuija Nurmiranta-Lau-
niainen Kirjayhtymästä.

1.2. ETÄLUKIOIDEAN KEHITTÄJIEN NÄKEMYKSIÄ

1.2.1. Etälukion juuret YLEn politiikassa

Tapio Siikala, FK, YLEn johtaja 1980–2001, 
viimeksi radiotoimialan johtaja ja varatoimitusjohtaja

Radio eli 1990-luvulla renessanssiaan. Sen kuuntelu kasvoi kohisten. Se ei ollut jäänyt te-
levision jalkoihin. Innostuneina ymmärrettiin, että radio on kulutuksella mitattuna viestimistä 
suurin, sen takia että se sopeutuu muita viestimiä paremmin ihmisten jokapäiväiseen arkeen 
eikä sulje pois muita samanaikaisia askareita. 

Yleisradiolaista luettiin, että yksi YLEn julkisen palvelun tehtävistä on kansalaisten opiskelun 
tukeminen. Innostus tarttui tämänkin tehtävän miettimiseen, vaikka tiedettiin, että radion käyt-
tö opetukseen oli hiipunut. Maineikas Britannian Open University oli lopettanut radio-opetuk-
sen 1970-luvulla. Ylen kouluradio lopetettiin 1980-luvun lopussa. Radiolla ei ollut liitutaulua 
eikä kuvaa. Se oli hävinnyt opetustyössä televisiolle ja kasettien postittamiselle. 

Tekniikan kehitys avasi uusia näköaloja. Digiradio ja digitelevisio olivat tulossa. Kunnolli-
seen opetustoimintaan ja opiskelun tukemiseen tarvitaan paljon lähetysaikaa sen takia, että 
opittavia asioita on maailmassa rannaton meri, tasoja yliopistosta harrastuskerhoihin ja että 
kertauksillekin pitää olla tilaa. Halpaakin lähetystoiminnan pitää olla, sillä kohdeyleisöt ovat 
kerrallaan pieniä. Digitaalisuus poistaa kanavien lähetysajan niukkuuden. Kun yksi analogi-
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nen radioaalto kantaa vain yhden ohjelman, niitä voidaan yhteen digitaaliseen radioaaltoon 
pakata samanaikaisesti useita. Samasta syystä lähetystoiminnan kustannukset alenevat.

Kun YLEn hallintoneuvosto 1996 vahvisti digitaalisen radion aikakauden palvelut (tai kana-
vat) se päätti myös kansalaisten opiskelun tukemista koskevan palvelun perustamisesta. 
Radion opiskelupalvelua rakennettaessa tunnustettiin sen rajoitukset. Matematiikan opetus 
ei onnistu ilman kuvaa. Faktojen seuraaminen kuulon varassa on työlästä. Työ rakennettiin 
vahvuuksille: radio on aina läsnä, autossakin. Se on hyvä välittämään elämyksiä, tarinoita ja 
kokemuksia – yhtä hyvä kuin ihmisen puhe. Radion erityisenä etuna nähtiin sen halpuus. Oh-
jelmatunnin hinta on pieni murto-osa TV-tunnin hinnasta. Sen takia volyymit voivat olla suuria 
ja sen takia pieniäkin ryhmiä voidaan palvella, etenkin kun opiskelupalvelun kanavat olisivat 
alueellisissa verkoissa.

Alun perin oli selvää, että lupamaksuvarat eivät riitä ohjelmien sisältöä koskevan substans-
siosaamisen palkkaamiseen YLEen. Siksi lähdettiin hakemaan yhteistoimintamalleja niiden 
kanssa, jotka hallitsevat sisällön. Ja harjoituksiin haluttiin päästä jo ULA -kaudella. Ensimmäi-
set sopimukset allekirjoitettiin Kuopion yliopiston rehtorin Ossi V. Lindqvistin, Turun yliopiston 
rehtorin Keijo Virtasen ja Opetushallituksen pääjohtajan Jukka Sarjalan kanssa. He näkivät 
YLEn hankkeessa mahdollisuuden kehittää myös omien laitostensa pyrkimyksiä.

Kuopion Radio Kantti ja Turun Radio Aurora ovat campus-, tiede ja tiedotusradioita, joiden 
ympärille syntyi nopeasti opetusalan laitosten yhteistoimintaverkko. Opetushallitus oli kehit-
tämässä etäopetuksen muotoja. Sen ja YLEn etälukioprojektista tuli nopeasti opiskelupalve-
lun suurin yksittäinen sisällöntuottaja. Ensimmäiset vahvat kumppanit olivat YLEn hankkeelle 
suuriarvoinen henkinen ja aineellinen tuki, mistä lausun tässä parhaat kiitokseni.

Etälukioprojektissa YLE oppi paljon radion mahdollisuuksista. Opimme, että radio voi olla 
vain osa – mutta hyödyllinen osa – tutkintotavoitteisen opiskelun monimuotoisessa etäope-
tuksessa, joka koostuu aikuislukioiden työstä, lähitutoroinnista, kasettijakelusta, nettisivuista, 
ajoittaisesta lähiopetuksesta ja TV-ohjelmista.

Opiskelun tukemista koskeva idea oli laaja. Se voi palvella yritysten ja kuntien henkilöstön 
kehitystarpeita. Oppilaitosten ja alan järjestöjen tiedostustoiminnassa ja kuulijoiden opiskelu-
halun herättäjänä radio on kätevä. Opiskelijoille se tarjoaa mediatyön harjoittelua.

Lahdessa syntyi kokemuksia Radio Mastossa toimivasta Yritysradiosta. Mikkelin nettiradio 
Mikaeli yhdisti toimintaan suuren osan itäisestä Suomesta. Sen puitteissa netistä kehittyi 
hyvä jakeluväline koko opiskelun tukemispalvelulle digiradion kypsää vaihetta odoteltaessa. 
YLEn nettisivujen Multifoorumi on komea tulos.

On luonnollista, että kuvattu radion kehitys on vain osa koko YLEn opetustoimintaa. Televisio 
on pitkään ollut vahva opetusohjelmissa. On onnekasta, että molemmat välineet toimivat tä-
nään entistä paremmin yhdessä tiedonhaluisen yleisön hyväksi. Digi-TV:n YLE Teema on jo 
toteuttanut monia hyviä kansalaisten opiskelun tukemiseen kuuluvia ajatuksia.
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1.2.2. Etälukio – tekniikan lahja opinhaluisille

Suomi on koulutuksen järjestäjän kannalta hankala maa. Asutus on harvaa ja hajallaan. Har-
va asutus olisi vielä siedettävissä, jos väki asuisi kyläryhmissä tai mieluiten taajamissa ja 
väestökeskittymien välillä olisi vain asumattomia metsä- tai suoalueita, mutta kun ei. Maa-
seudulla asuu lapsiperheitä siellä ja täällä niin, ettei naapurin valoja talvi-iltoina näy. Ja näi-
denkin kotien lapset on koulutettava, mikä vaatii yhteiskuntapolitiikalta erityistä myötämieltä, 
koska haja-asutus aiheuttaa lisäkustannuksia. Lapset saataisiin koulutettua vähäisemmillä 
kustannuksilla, jos koulut olisivat suurempia eikä jokaisessa kunnassa pidettäisi kouluja, ku-
ten valtion menoista huolestuneet virkamiehet sanovat.

Suomalaisessa koulutuspolitiikassa on 1960-luvulta lähtien määrätietoisesti tavoiteltu tasa-
arvoa. Tässä pyrkimyksessä on perusopetuksen osalta kohtuullisen hyvin onnistuttu. Yksi-
kään lapsi ei jää perussivistystä vaille sen takia, että asuu hankalan matkan takana tai että 
koti on varaton. Koulumatkarasituskin on saatu pidettyä siedettävänä lähes joka kunnassa. 
Sivistyksellisistä perusoikeuksista otettiin säännökset perustuslakiin siinä vaiheessa, kun nuo 
oikeudet oli mahdollista toteuttaa myös käytännössä.

Peruskoulu-uudistus oli ratkaiseva askel kohti tasa-arvoa. Lukion ja ammattioppilaitosten 
aloituspaikkojen lisäykset erityisesti maaseudulla sekä opintososiaaliset etuudet ovat merkit-
tävästi parantaneet koulutuksen saavutettavuutta ja tasoittaneet koulutettujen alueellisen ja-
kautuman eroja. Kouluttautumismotivaatio on kohonnut eikä koulutuksen tarpeellisuutta juuri 
missään kyseenalaisteta. Ennen tasa-arvoistavaa koulutuspolitiikkaa maahan jäi koulutuk-
sen katvealueita senkin takia, ettei koulutuksella ollut kysyntää. Kehittymättömän teknologian 
varassa pyörivä elinkeinoelämä tarjosi jonkinlaisia työmahdollisuuksia minimikoulutetuillekin. 
Apumies tarvitsi enemmän lihasvoimaa kuin ammattitaitoa tai vieraita kieliä.

Koulutuksen vaatimustaso on kuin horisonttiviiva: tavoitteet uhkaavat karata, vaikka edis-
tyksen rintama etenee. Koulutettujen määrän kasvu kiristi kilpailua työmarkkinoilla; virkojen 
ja tehtävien kelpoisuusehdot täyttäviä työhön pyrkijöitä ilmaantui vuosi vuodelta enemmän. 
Paljastui uudenlainen epätasa-arvo: sukupolvien välillä oli huomattavat koulutuserot. Vuosi-
tuhannen vaihteessa vähintään toisen asteen tutkintojen suorittaneiden osuus 25–34-vuoti-
aiden ikäryhmässä oli 86 prosenttia, kun vastaava osuus ikäryhmässä 55–64-vuotiaat oli 46 
prosenttia. 

Tuotantoelämän raju muutos vaikeutti ikääntyneiden työntekijöiden asemaa. Heidän työko-
kemuksensa ei enää riittänyt työssä pysymiseen tuotannon rationalisoinnin ja automaation 
edistyessä. Nuorilla ammattilaisilla oli uudenlaiset opit ja taidot kohdata työelämän muutok-
sia. Työmarkkinoilla oli ennen kokemattomia häiriöitä: toisaalta oli laajaa työttömyyttä, toi-
saalta nopeasti kasvavat alat kärsivät ammattitaitoisen työvoiman puutteesta. Muotitermillä 
ilmaistuna aikuiskoulutukselle syntyi sosiaalinen tilaus.

Jukka Sarjala, professori, 
Opetushallituksen pääjohtaja v. 1995–2002
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Aikuisten ammatillisen koulutuksen kysyntään vastattiin perustamalla kurssikeskuksia ja liit-
tämällä ammattikouluihin aikuiskoulutusosastoja. Myös yleissivistävän aikuiskoulutuksen ky-
syntä kasvoi. Tätä tarvetta tyydyttämään kehkeytyi todella monimuotoinen koulutuksen ver-
kosto: kansalais- ja työväenopistot, kansanopistot, kesäyliopistot, opintopiirit, iltaoppikoulut, 
päivälukioiden iltalinjat.

Suomen kouluhistoriassa Hilma ja Yrjö Jahnsson eivät ole saaneet sitä huomiota, jota heidän 
elämäntyönsä edellyttäisi. He nimittäin perustivat yksityisen oppikoulun Helsinkiin vuonna 
1923. Heidän sydäntään lähellä olivat ne, jotka ”toimessa ollen sivistystahtonsa kannustami-
na halusivat kehittää itseään oppikoulussa.” Jahnssonit onnistuivat ennen näkemättömässä 
yrityksessä: heidän aloitteestaan ja rahoituksellaan Helsingin suomalaisen yhteislyseon yh-
teyteen perustettiin iltalinja vuonna 1927. Se oli ensimmäinen Suomessa ja tiettävästi Euroo-
passa. Tämä iltalinja pysyi pari vuosikymmentä lajissaan ainoana.

Iltakouluna toimivien oppikoulujen laajentuminen alkoi toden teolla vasta 1960-luvulla. Valta-
osa uusista iltaisin toimivista keskikoulu- ja lukio-opetusta antavista kouluista oli yksityisten 
koulujen iltalinjoja. Merkityksellistä on todeta, että vuoteen 1971 mennessä maahan oli pe-
rustettu 30 iltakoulua, ja jokainen niistä sijaitsi suomalaisittain suurissa ja keskisuurissa kau-
pungeissa. Maalaiskuntiin tätä kouluttautumisväylää ei ennen 1990-lukua avattu. Ihmetellä 
täytyy, miten pitkään tämänkaltaista epätasa-arvoa tasavallassa siedettiin. 

Koulutustarjonnan epäoikeudenmukaisuutta syvensi tosiasia, että iltakoulujen tehtävänä oli 
tarjota työssäkäyville opinhaluisille mahdollisuus keskikoulun, sittemmin peruskoulun, lukion 
ja ylioppilastutkinnon suorittamiseen; näistä tutkinnoista osattomiksi jäivät nimenomaan maa-
seudun nuoret. Epäkohtaa yritettiin korjata perustamalla uusia iltalukioita ja päivälukioiden 
iltalinjoja. Kustannussyistä perustaminen pidettiin valtioneuvoston luvan takana, mistä jokai-
nen valtionhallintoa tunteva tiesi päätellä, ettei pikaista koulutustarvetta vastaavaa kasvua 
kannattanut odottaa. Tämä menettelytapa vastasi huonosti yksilöiden pyrkimyksiin ja yhteis-
kunnan koulutustarpeisiin.

Uudenlainen tieto- ja viestintätekniikka tuli 1990-luvulla koulutuspolitiikan avuksi. 1990-luvun 
alkuvuosina Yleisradion ja opetusministeriön johdon välillä alettiin pitää säännönmukaisia ta-
paamisia 1-2 kertaa vuodessa. Yleisradion johto valmistautui jo digikauteen ja uuden tekno-
logian sovellutuksia etsittiin. Niinpä eräässä 1990-luvun puolivälissä pidetyssä tapaamisessa 
esitettiin ajatus siitä, että jo ennen digikauden alkua hyödynnettäisiin silloin käytössä oleva 
viestintätekniikka ja kansalaisille annettaisiin uudenlaisia vaihtoehtoja itseopiskeluun. Ope-
tusministeriön neuvottelijoille muistutettiin lainsäädännön Yleisradiolle antamista kansansi-
vistysvelvoitteista ja YLE:n johtoa puolestaan valistettiin uusista koulutustarpeista. Tuossa 
lähtötilanteessa oli lähes itsestään selvää, että uusi yhteistyömuoto oli tarkoituksenmukaista 
aloittaa lukiokoulutuksesta. Näistä neuvotteluista ei pidetty pöytäkirjaa, joten etälukion synty-
sanojen ajankohtaa on vaikea määritellä. Ehkä tulevaa kouluhistoriaa varten riittää tieto, että 
ensimmäiset ääneen lausutut ajatukset etälukiosta esitettiin Olli-Pekka Heinosen opetusmi-
nisterikaudella.

Etälukioprojekti alkoi käytännössä vuonna 1997. Muutamassa vuodessa opiskelijoiden mää-
rä kasvoi yli 3000 rajan. Perinteisillä menetelmillä tällainen kasvu ei olisi ollut mahdollista. 
Vuosikymmenen lopussa voimaan tulleessa uudessa koululainsäädännössä luovuttiin kan-
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keasta valtioneuvoston lupamenettelystä ja päivälukiot saivat oikeuden itse päättää, järjestä-
vätkö ne lukio-opetuksen aikuissovellutuksen. Mutta tämä koulutuspoliittisesti oikeaoppinen 
vapautuminen avautui vasta etälukiotoiminnan aloittamisen jälkeen.

Etälukion perusidea oli sama, jolle Hilma ja Yrjö Jahnsson rakensivat iltakoulunsa 1920-lu-
vulla: tavoitteena oli antaa mahdollisuus niille, jotka ”toimessa ollen sivistystahtonsa kannus-
tamina halusivat kehittää itseään”. Uuden tieto- ja viestintätekniikan avulla opiskelu voitiin 
irrottaa ajan ja paikan rajoituksista, koska opiskelija saattoi ajoittaa opiskelunsa juuri siihen 
vuorokauden aikaan, mikä hänelle parhaiten sopii. Kolmivuorotyötä tekevälle tällainen mah-
dollisuus oli uusi avaus. Keski-ikään ehtineelle karjatilan emännälle Vieremällä tarjoutui nyt 
tilaisuus toteuttaa monen vuosikymmenen ajan kytenyt unelma ylioppilastutkinnon suoritta-
misesta kirjoittumalla Iisalmen aikuislukion opiskelijaksi ja opiskelemalla kotonaan juuri häntä 
varten räätälöidyn ohjelman mukaisesti.

Suomen liittyminen Euroopan unionin täysjäseneksi auttoi etälukion käynnistymistä, sillä 
ESR-rahoitusta oli mahdollisuus käyttää aikuisten koulutuksen kehittämiseen. Oli vain todis-
tettava, että toiminta tukee elinkeinoelämän monipuolistamista, aikuisväestön työllistämistä 
ja talouden kasvua. Tuossa vaiheessa uskottiin lähes ylioptimistisesti yrittäjyyden mahdol-
lisuuksiin parantaa työllisyyttä. Odotukset olivat sikäli oikeutettuja, että asenteet yrittäjiksi 
hakeutumiselle olivat Suomessa selvästi pidättyväisempiä kuin muissa maissa ja asenne-
muutoksia tarvittiin.

Opetushallituksen ja Turun kauppakorkeakoulun PK-Instituutin kanssa kehitettiin yrittäjyys-
opintojen kurssit aikuisille ja koko toiselle asteelle sekä opettajille tarkoitettu yrittäjyysopin-
tojen täydennyskoulutusmalli. Virtuaaliset yrittäjyysopinnot vakiinnutettiin Opetushallituksen 
EDU.fi - ja etälukioportaalipalvelujen avulla koko maahan. Etälukiot olivat tässäkin suhteessa 
uranuurtajia, koska myöhemmissä opetussuunnitelmissa yrittäjyys ympättiin peruskoulus-
sa, lukiossa ja ammatillisissa oppilaitoksissa harjoitettavan opetuksen osaksi. Etälukio näytti 
mallia, miten koulutuksen tulee reagoida nopeasti yhteiskunnallisiin tarpeisiin.

Varkauden lukion 
aikuislinjan 
etäylioppilaita 
keväältä 2002.
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1.3. ETÄOPETUS LAINSÄÄDÄNNÖSSÄ

Matti Lahtinen, lainsäädäntöneuvos, opetusministeriö

Sivistykselliset perusoikeudet ja etäopetus

Perustuslain sivistyksellisiä perusoikeuksia koskevan 16 §:n mukaan jokaisella on oikeus 
maksuttomaan perusopetukseen. Oppivelvollisuudesta säädetään lailla. Lisäksi julkisen val-
lan on turvattava, sen mukaan kuin lailla säädetään, jokaiselle yhtäläinen mahdollisuus saada 
kykyjensä ja erityisten tarpeidensa mukaisesti myös muuta kuin perusopetusta sekä kehittää 
itseään varattomuuden sitä estämättä.

Sivistykselliset perusoikeudet koskevat kaikkia Suomessa asuvia iästä ja kansalaisuudesta 
riippumatta. Perustuslaki ei nimenomaisesti velvoita minkään erityisen opetusmuodon käyt-
töön. Perustuslaki edellyttää kuitenkin valtion ja kuntien huolehtivan siitä, että monipuoli-
sia koulutuspalveluja on riittävästi saatavilla. Etä- ja monimuoto-opetus tarjoavat joustavia 
mahdollisuuksia turvata yhtäläiset opiskelumahdollisuudet eri ikäisille opiskelijoille maan eri 
osissa. 

Etäopetus koulutusta koskevassa lainsäädännössä 

Koulutusta koskeva lainsäädäntö uudistettiin vuoden 1999 alusta. Uudistuksessa aikaisempi 
hajanainen ja oppilaitoksiin sitoutuva lainsäädäntö kumottiin ja sen tilalle säädettiin koulutus-
muotokohtaiset lait ja asetukset. Perusopetuksesta säädetään perusopetuslaissa (628/1998) 
ja -asetuksessa (852/1998). Lukiokoulutuksesta säädetään puolestaan lukiolaissa (629/1998) 
ja -asetuksessa (810/1998) sekä lukion opiskelijaksi ottamisen perusteista annetussa ope-
tusministeriön päätöksessä (1202/1998). Opetuksen tavoitteet ja tuntijako säädetään edellä 
todettujen lakien nojalla annetussa perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen valtakunnal-
lisista tavoitteista ja perusopetuksen tuntijaosta annetussa valtioneuvoston asetuksessa 
(1435/2001) ja lukiokoulutuksen yleisistä valtakunnallisista tavoitteista ja tuntijaosta annetus-
sa valtioneuvoston asetuksessa (955/2002).

Uudet koulutusta koskevat lait antavat aikaisempaa selvästi suuremmat mahdollisuudet eri-
laisiin opetuksen järjestämistapoihin. Koulutuksen järjestämismuodot, kuten lähiopetus, mo-
nimuoto-opetus ja etäopetus, ovat oppivelvollisuusikäisille annettavaa perusopetusta lukuun 
ottamatta suurimmalta osin koulutuksen järjestäjien päätettävissä. Uudet säännökset antavat 
mahdollisuuksia ja myös velvoittavat koulutuksen järjestäjät yhteistyöhön keskenään. Yhteis-
työllä pyritään muun muassa monipuolistamaan opetustarjontaa ja välttämään päällekkäistä 
koulutusta. Koulujen ja oppilaitosten työaikoja koskevat säännökset ovat aikaisempia huo-
mattavasti väljempiä ja ne tarjoavat mahdollisuuksia erilaisiin paikallisiin ratkaisuihin. Paikal-
lisia ratkaisuja pohdittaessa on kuitenkin otettava huomioon, mitä opettajien palvelusuhteen 
ehdoista on virka- ja työehtosopimuksissa sovittu.   

Se, minkälainen opetus on katsottava etä- tai lähiopetukseksi voi olla käytännössä vaikea 
määritellä. Etäopetuksen ja lähiopetuksen oikeudellisella määrittelyllä on merkitystä lähinnä 
perusopetuksessa, koska etäopetusta (ja monimuoto-opetusta) voidaan käyttää vain muille 
kuin oppivelvollisille järjestettävässä perusopetuksessa. Lisäksi määrittelyllä on merkitystä 
opintotukea myönnettäessä.  Määrittely on tehtävä tapauskohtaisesti kulloistenkin opetuksen 
käytännön järjestelyiden perusteella. Lähiopetukseksi voidaan katsoa esimerkiksi sellainen 
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opetus, jossa oppilaat opettajan läsnä ollessa omassa koulussaan seuraavat videon välityk-
sellä kelpoisuusvaatimukset täyttävän opettajan muussa koulussa antamaa opetusta. 

Etä- ja monimuoto-opetus ovat erilaisia tapoja järjestää opetus käytännössä. Kysymys on 
siten opetuksesta, jossa opiskelijalle annetaan opetusta asianomaiselle koulutuksen järjes-
tämismuodolle ominaisella, ennalta suunnitellulla tavalla. Koulutuksen järjestäjän tulee en-
nalta ilmoittaa opiskelijoiksi pyrkiville ja opiskelijoille opiskelussa kulloinkin sovellettavasta 
koulutuksen järjestämismuodosta. Opiskelijalla on oikeus saada opetusta ennalta ilmoitetun 
koulutuksen järjestämismuodon mukaisesti. 

Etä- ja monimuoto-opetus on erotettava itsenäisestä opiskelusta, jossa opiskelijan edellyte-
tään opiskelevan itse osa tutkinnon edellyttämistä opinnoista. Itsenäisessä opiskelussa kou-
lutuksen järjestäjän työpanos rajoittuu lähinnä koetilaisuuksien järjestämiseen ja kokeiden 
arviointiin. 

Eduskunnan sivistysvaliokunta totesi uudesta koulutusta koskevasta lainsäädännöstä anta-
massaan mietinnössä (SiVM 3/1998 vp.), että valiokunta ei pidä lukiokoulutuksen järjestämistä 
kokonaan etäopetuksena tarkoituksenmukaisena opetusmuotona nuorten lukiokoulutukses-
sa. Nuorten lukiokoulutuksessa tulee kiinnittää huomiota lukion yleissivistävän tehtäväkuvan 
lisäksi myös kasvatuksellisiin näkökohtiin, jotka edellyttävät läsnäoloa sekä henkilökohtaista 
opetusta ja ohjausta. Aikuisten lukiokoulutuksessa, jossa kasvatukselliset näkökohdat jäävät 
taka-alalle ja lukiokoulutuksen yleissivistävät tehtävät korostuvat, etäopetus on täysin saman-
arvoinen opetusmuoto muiden rinnalla. Tietoverkkojen, verkostoitumisen ja uusien opetus-
muotojen kehittyessä etäopetus varsinkin lyhyemmissä opetusjaksoissa luo mahdollisuuksia 
yksilöllisten opetussuunnitelmien kehittämiselle. Valiokunta korostaa etäopetuksen käyttöä 
useiden lukioiden yhteistyönä. Näin tietoverkkojen avulla aikaansaatua laadukkaampaa ope-
tusmateriaalia voidaan hyödyntää etäisyyksistä ja paikallisista olosuhteista huolimatta. Edus-
kunnan sivistysvaliokunnan mainitut kannanotot eivät ole oikeudellisesti sitovia, mutta niistä 
käy ilmi lainsäätäjän tahto.  

Etäopetukseen sovellettavat säännökset

Etäopetuksena annettavaan opetukseen sovelletaan lähtökohtaisesti samoja säännöksiä 
kuin lähiopetuksena annettavaan opetukseen. Osa säännöksistä koskee kuitenkin niiden 
luonteen perusteella ainoastaan lähiopetusta, jolloin niiden sisältö voidaan ottaa vain sovel-
tuvin osin huomioon. 

Opetuksen tavoitteet ja sisällöt ovat yhtäläiset riippumatta siitä, missä muodossa opetus to-
teutetaan. Opetuksen toteuttaminen etäopetuksena ei anna näin ollen mahdollisuutta poike-
ta opetuksen tavoitteista eikä eri oppiaineiden ja kurssien pakollisuudesta. Liikunta samoin 
muut taito- ja taideaineet tulee suorittaa myös etäopetuksena järjestetyssä opetuksessa. Etä-
opetuksessa ei olla kuitenkaan luonnollisesti sidottuja kurssien lähiopetuksen tuntimäärinä 
ilmaistuihin laajuuksiin, vaan ratkaisevaa on, että opiskelija saavuttaa opetussuunnitelman 
perusteissa ja opetussuunnitelmissa todetut eri kurssien tavoitteet ja hallitsee niiden sisällöt 
hyväksyttävällä tavalla. Etäopetuksena suoritettujen opintojen arviointiin sovelletaan samoja 
sääntöjä ja määräyksiä kuin opintojen arviointiin yleensä. Jollei koulutuksen järjestämislu-
vassa toisin määrätä, sama koulutuksen järjestäjä voi tarjota samassakin oppilaitoksessa 
sekä nuorille että aikuisille tarkoitettuja opintoja. Myös oikeus osallistua ylioppilastutkintoon 
määräytyy vastaavalla tavalla kuin lähiopetukseen osallistuneilla opiskelijoilla.
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Etäopetuksena järjestetyssä opetuksessa myös opettajien kelpoisuusvaatimukset ovat sa-
mat kuin opetuksessa yleensä.

Myös opiskelijaksi ottamisen perusteet ovat yhtäläiset riippumatta siitä, missä muodossa 
opetus järjestetään. Alle 18-vuotiaana opintonsa aloittaneen opiskelijan tulee opiskella pää-
sääntöisesti nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen tuntijaon ja opetussuunnitelman perustei-
den mukaan laaditun opetussuunnitelman mukaisesti, vaikka opetus toteutettaisiin osaksi tai 
kokonaan etäopetuksena. Aineopiskelussa ei ole vastaavaa opiskelijan ikään liittyvää rajoi-
tusta, joten alle 18-vuotias voi suorittaa aineopiskeluna aikuisille tarkoitetun perusopetuksen 
tai lukiokoulutuksen oppimääriä tai kursseja.

Myös opintososiaalisia etuja koskevat säännökset koskevat yhtäläisesti kaikkia opiskelijoita. 
Etäopetuksen aikana opiskelijalla ei ole kuitenkaan oikeutta maksuttomaan ateriaan. 

Opintotukilain mukaan opintotuen myöntämisen yhtenä yleisenä edellytyksenä on, että opin-
toja harjoitetaan päätoimisesti. Opintotukilain mukaan lukio-opinnot katsotaan päätoimisiksi, 
kun niiden oppimäärän mukainen laajuus on yhteensä vähintään 75 kurssia. Lisäksi edelly-
tetään, että opiskelija osallistuu lukukauden aikana vähintään 10 kurssiin tai niitä vastaaviin 
opintoihin taikka kahteen ylioppilastutkintoon kuuluvaan kokeeseen. Opintotukea ei kuiten-
kaan mainitun pykälän mukaan myönnetä kokonaan etäopintoina järjestettyihin opintoihin.  

Etäopetus ja rahoitus

Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen rahoitus määräytyy opetus- ja kulttuuritoimen rahoituk-
sesta annetun lain (635/1998) mukaisesti oppilas- tai opiskelijamäärän sekä oppilasta tai 
opiskelijaa kohden määrätyn yksikköhinnan tulon perusteella.

Yksikköhinnat määrätään valtioneuvoston vuosittain vahvistamien keskimääräisten yksikkö-
hintojen perusteella. Keskimääräisten yksikköhintojen pohjana on joka toinen vuosi koulu-
tusmuodoittain lasketut kaikille koulutuksen järjestäjille aiheutuneet kokonaiskustannukset. 
Vuosittain keskimääräisiä yksikköhintoja tarkistetaan yleisen kustannustason muutoksen 
sekä toiminnan laadun ja laajuuden muutosten mukaisesti. Valtioneuvosto on vahvistanut 
vuoden 2005 perusopetuksen keskimääräiseksi yksikköhinnaksi 5 023,89 euroa oppilasta ja 
lukiokoulutuksen keskimääräiseksi yksikköhinnaksi 4 443,61 euroa opiskelijaa kohti. Perus-
opetuksessa 18 vuotta täyttäneiden ja lukiokoulutuksessa niiden opiskelijoiden osalta, jotka 
ovat aloittaneet opintonsa 18 vuotta täytettyään, yksikköhinta on 60 prosenttia asianomaisel-
le koulutuksen järjestäjälle opiskelijaa kohden määrätystä yksikköhinnasta. 

Rahoituksen perusteena oleva opiskelijamäärä lasketaan varainhoitovuotta edeltävän vuo-
den keskimääräisen opiskelijamäärän mukaisesti. Perusopetuksessa käyttökustannusten 
rahoitus myönnetään ja tarkistetaan kahden mainittua toimenpidettä edeltävän syyskuun 20 
päivän oppilasmäärien keskiarvon ja lukiossa tammikuun 20 päivänä ja syyskuun 20 päivän 
opiskelijamäärien painotetun keskiarvon mukaan. Opiskelija voidaan samana laskentapäivä-
nä lukea rahoituksen perusteena olevaksi oppilaaksi vain yhdessä koulutusmuodossa.  

Opetustoimen rahoitusjärjestelmässä ei ole erityisiä etä- ja monimuoto-opetuksen rahoitusta 
koskevia säännöksiä, vaan rahoitus määräytyy samalla tavalla kuin lähiopetuksessa. Edellä 
todettuina laskentapäivinä etäopetuksessa olevat perusopetuksen tai lukiokoulutuksen koko 
oppimäärää suorittavat opiskelijat luetaan näin ollen mukaan rahoituksen perusteena ole-
vaan opiskelijamäärään.
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1.4. VALTAKUNNALLISET LINJAUKSET 2000-LUVUN ALUSSA

Hallitusohjelmaan on kirjattu ihmisten yhdenvertaisuus ja tasavertainen oikeus saada edel-
lytyksiensä mukaista koulutusta elinikäisen oppimisen periaatteen mukaisesti. Koulutuksella 
tulee vahvistaa alueiden välistä tasa-arvoa. Etälukiotoiminta tulee turvata ja pienten lukioiden 
toimintaedellytyksiä tukea lukioiden välisellä ja kuntarajat ylittävällä yhteistyöllä sekä laajen-
tamalla verkko-opetusta. Lisäksi edellytetään lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten välistä 
yhteistyötä.

Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma 2003–2008 täsmentää hallitusohjelman 
tavoitteita. Esille nostetaan oppilaitosten välinen yhteistyö, verkko-opetuspalvelujen ja seu-
dullisten koulutuspalvelujen kehittämistarve. Koulutuksen ja tutkimuksen tietoyhteiskuntaoh-
jelmassa vuosille 2004–2006 edellytetään virtuaalikouluhankkeiden kehittämissuunnitelman 
laadintaa, jolla pyritään toimintojen vakiinnuttamiseen.

Alueiden kehittämislaki ja asetus edellyttävät maakunnallisten kehittämisohjelmien ja niiden 
toteuttamisstrategioiden laadinnan. Kehittämisvisiona on mm. monipuolisen ja jatkuvasti uu-
distuvan osaavan työvoiman saaminen.  Maakuntaliitot ovat koulutuksen järjestäjien eli kun-
tien yhteistoimintafoorumeja. Etälukiotoiminta vastaa hyvin maakuntien koulutuspalvelujen 
tarpeeseen ja mahdollistaa aikuisväestön yleissivistävien tietojen päivittämisen ja täydentä-
misen aina ylioppilastutkintoon saakka ja sitä kautta monipuolisemmat mahdollisuudet ha-
keutua jatko-opintoihin. 

Sirpa Kemi ja 
Seija Ahonen-Helamo 

ovat Kemin aikuis-
lukion etäylioppilaita 

keväältä 2004.
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2. ETÄLUKIOTOIMINNAN ALUEELLINEN LAAJENTAMINEN 
 VUOSINA 2000–2004

Etälukiotoiminnan kehittämispilotti v. 1997–1999, johon kuului 15 oppilaitosta Varsinais-Suo-
messa, Satakunnassa ja Pohjois-Savossa, onnistui lähtökohdat huomioiden hyvin (Renko & 
Koskinen: Etälukioraportti, kehittämiskausi 1997–1999, Opetushallitus 2000; Wager & Aalto: 
Etälukiolla eteenpäin, IMPACT-tutkimuksen loppuraportti, Opetushallitus 2000)

Opetusministeriö kiinnostui laajemmasta kehittämisestä ja etälukioprojektin toinen vaihe ”Etä-
lukiosta virtuaaliverkoiksi” v. 2000–2004 hyväksyttiin opetusministeriön ja lääninhallituksien 
toimesta koko maata kattavaksi kansalliseksi kehittämishankkeeksi. Hankkeeseen ilmoittau-
tui yhteensä 86 oppilaitosta: 35 aikuislukiota, 45 päivälukiota, 4 ammatillista oppilaitosta ja 2 
muuta oppilaitosta. 

Hankkeen rahoitus oli mahdollista vain ESR-rahoituksella, mikä edellytti alusta alkaen tiivis-
tä yhteistyötä lääninhallituksien kanssa, sillä Lapin, Oulun ja Itä-Suomen lääninhallituksien 
kautta jaettiin ESR-tavoite 1-ohjelmarahoitus ja Oulun, Länsi- Suomen ja Etelä-Suomen lää-
ninhallituksien kautta jaettiin ESR- tavoite 2-ohjelmarahoitus sekä opetusministeriöstä Ope-
tushallituksen kautta ESR- tavoite 3-ohjelmarahoitus. Lapin, Pohjois- ja Etelä-Savon ja Poh-
jois-Pohjanmaan maakuntaliitot rahoittivat myös etälukio-oppilaitoksien laitehankintoja. 

Etälukiosta virtuaaliverkoiksi projektin käynnistämisvaiheet:

 1. Opetushallituksen laatima projektisuunnitelma etälukiosta virtuaaliverkostoiksi ja sen 
markkinointi kunnille.

 2. Kuntien sitouttaminen projektisuunnitelmaan ja omarahoitusosuuteen.
 3. Opetushallituksen ja Yleisradion yhteistyösopimuksen ja toimintasuunnitelman laadinta.
 4. Yksityisen rahoitusosuuteen liittyvät yhteistyösopimukset kirjankustantajien kanssa.
 5. Turun kauppakorkeakoulun PK-Instituutin yhteistyösopimuksen jatkaminen ja virtuaa-

listen yrittäjyysopintojen mallin alueellistaminen eri verkostojen käyttöön sekä sitoumus 
yrittäjyyttä opettavien opettajien koulutukseen.

 6. Etälukioportaalin kehittämissuunnitelman laadinta.
 7. ESR -rahoitusneuvottelut lääninhallituksien ja opetusministeriön kanssa.
 8. Projektin hallinnointitehtävät ja niiden organisointi Opetushallituksen ja aluekoordinaat-

torien kesken.
 9. ESR tavoite 1-, 2- ja 3 -ohjelmien mukaisten projektihakemuksien laadinta ja rahoituksi-

en haku ministeriöstä ja lääninhallituksista.
 10. Projektisuunnitelman tarkennus rahoituspäätöksien mukaisesti.
 11. Etälukioprojektin ulkoisen arviointiin liittyvä rahoituksen haku ja arviointityön käynnistä-

minen.
 12. Opettajien verkkopedagogisen koulutustarpeen kartoitus ja koulutuksen organisointi yh-

teistyössä Opetushallituksen aikuislinjan kanssa.

Projektin hankkeistamiseen käytettiin aikaa kuntakierroksineen noin vuosi ja rahoituspää-
tökset saatiin tavoiteohjelmasta riippuen 3-8 kuukaudessa hakemuksien jättöpäivästä. Ope-
tushallitus vastasi ESR tavoite 3-ohjelman mukaisesta projektiosuudesta, joka koski Etelä- 
ja Länsi-Suomen etälukioprojektiin tulevia kuntia ja lisäksi ESR 2- siirtymäkauden kuntien 
osuutta Pohjois-Pohjanmaalla, yhteensä 29 kuntaa (Opetushallituksen lopullinen tarkennettu 



16

YLEISRADIO

– Sisältötuotantovastuu ja päivittä-
minen Opetushallituksen ja teki-
järyhmien kanssa

– Etälukio-ohjelmien digitointi ja ja-
kelu televisioon, radioon ja inter-
netiin

– Sisältötuotantoon liittyvän koulu-
tuksen suunnitteluun ja toteutuk-
seen osallistuminen

– Sisältötuotannon palautearviointi
– Tiedottaminen ja tulosten levittä-

minen

projektihakemus OPH 61/202/2000, 22.5.2000; Opetusministeriön ESR tavoite 3-ohjelman 
rahoituspäätös OPM 48/328/2000, 20.7.2000). Lapin, Pohjois-Pohjanmaan ja Itä-Suomen 
etälukioverkostot rahoitettiin suoraan lääninhallituksien päätöksillä. Opetushallituksen kaksi 
projektityöntekijää, opetusneuvos Tellervo Renko ja ylitarkastaja Kimmo Koskinen, koordi-
noivat koko maan etälukioverkostojen osaprojekteja ja olivat kehittämisvastuussa etälukio-
toiminnan kokonaisuudesta. Hallinnointi- ja toimintamalli kehitettiin yhteistyössä alueellisesti 
toimivien verkostojen kanssa. Opetusministeriön erillisellä ESR-rahoituksella toteutettiin etä-
lukiotoiminnan ja etälukioprojektin arviointi v. 2002–2004, josta vastasi Opetushallituksessa 
erikoissuunnittelija Tanja Kirjavainen.

3. PROJEKTIN ORGANISAATIO JA PROJEKTIYHTEISTYÖ 
 SEKÄ KOHDERYHMÄ

ESR TAVOITE 1-, 2- ja 3-OHJELMIEN ETÄLUKIO-OPPILAITOKSET

Oppilaitokset ja niiden muodostamat virtuaaliverkot antavat etäopetusta, kehittävät virtuaalisia koulutuspalveluita 
ja toimivat etäopetukseen liittyvän sisällöntuotannon kehittäjinä Opetushallituksen alihankintasopimusten mukai-
sesti. Etäopetuksen kohderyhmänä ovat 18 vuotta täyttäneet henkilöt, joilla on peruskoulun tai vastaavan tutkinto 
ja jotka suorittavat aikuislukion tuntijaon ja aikuislukion opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti määriteltyjä 
lukion opintosuorituksia ja osallistuvat ylioppilastutkintoon.

Etälukio-oppilaitoksista muodostetaan kärkikehittelijöiden ryhmä, joilla on alueellisen etälukiotoiminnan ja virtuaali-
verkkopalvelujen kärkikehittelyn vastuu ja kehittämistyössä hankitun tieto-taidon vyöryttämisvelvoite alueen muille 
oppilaitoksille. Muut oppilaitokset muodostavat kehittämisoppilaitosten ryhmän, jotka liittyvät virtuaaliverkkoihin 
sitä mukaa kun verkkopedagogisen koulutusprosessin kautta on saavutettu oppilaitoskohtaiset valmiudet. Kehittä-
misoppilaitokset voivat tarvittaessa osallistua Opetushallituksen sisältötuotantoprosessiin. Opetushallitus koordi-
noi kehittämistyötä suoraan oppilaitoksiin ja omistajayhteisöjen, aluekoordinaattorien ja lääninhallitusten kautta.

OPETUSHALLITUS

– Valtakunnallinen koordinaatio
– Sisältötuotantovastuu ja päivittäminen Yleisradion ja 

tekijäryhmien kanssa
– Koulutustarpeen kartoitus ja verkkopedagogisen koulu-

tuksen kehittäminen ja toteuttaminen yhteistyössä kou-
luttajatahojen kanssa

– Sisältötuotantoon liittyvän koulutuksen suunnittelu ja 
toteutus

– Projektin itsearvioinnin kehittäminen, projektin kokonais-
arviointi

– Tiedottaminen ja tulosten levittäminen
– Elinkeinoelämän sidosryhmien ja etälukioiden yhteistyön 

kehittäminen
– ESR tavoite 3-ohjelman rahoittamien oppilaitosten etälu-

kiotoiminnan ohjaus, seuranta– ja vuosiraporttien koonti 
sekä loppuraportointi 

– Tieto– ja viestintätekniikkaa hyödyntävän etäopetukseen 
liittyvän uusimman tiedon hankinta ja levittämisvastuu

– Projektipäällikkö/ projektisuunnittelija osallistuvat alueel-
listen virtuaaliverkkojen seurantaryhmiin ja tarvittaessa 
myös ohjaus-/ projektiryhmiin.

TURUN KKK:N 
PK-INSTITUUTTI 

– Yrittäjyyden verkko-opintojen 
kehittäminen ja tarjonta

– Yrittäjyyden opettajien täyden-
nyskoulutus

S
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Kuvio 1. Projektin toteutukseen osallistuvien organisaatioiden pääasialliset tehtävät projektin 
toteutuksessa. 
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4. PROJEKTIN VISIO JA TAVOITTEET VUOSINA 2000–2004

Visio 
Etälukiotoiminnan kehittäminen ja laajentaminen alueellisesti toimiviksi virtuaaliverkoiksi

Tavoitteet
1. Kehittää etälukio-opiskelumahdollisuuksia aikuisväestölle
2. Kohottaa opetushenkilöstön tieto-taitotasoa tieto- ja viestintätekniikkaa hyväksikäyttäväs-

sä etäopetuksessa
3. Kehittää verkkopedagogisia taitoja ja verkko-opiskelun ohjaustapoja eri oppiaineissa
4. Kohottaa opetuksen laatua ja tasa-arvoistaa koulutuspalvelujen tarjontaa koko maassa 

etälukiopalvelujen avulla
5. Tuottaa yhteistyössä Yleisradion kanssa etälukio-opiskelua tukevia sisältöpalveluja inter-

netiin, radioon ja televisioon ja päivittää jo valmiin olevia tuotteita
6. Kehittää laatu- ym. arviointimenetelmiä ja hyödyntää niitä sisältötuotannossa
7. Kehittää yhteistyömalleja opetustoimen, Yleisradion ja elinkeinoelämän välillä
8. Kehittää etäopetusmenetelmiin soveltuvia verkkopedagogisia ratkaisuja koulutusproses-

sin avulla ja soveltaa kehitettyjä malleja opetushenkilöstön koulutuksessa
9. Osallistua tarvittaessa etälukioprojektin tutkimukseen

5. ETÄLUKIOTOIMINNAN 
 KEHITTÄMISTYÖ

5.1. HALLINNOINTI

ESR- tavoite 1- ja 2-ohjelmien 
rahoitus tapahtui lääninhallituk-
sien kautta vuoden 2000 alusta 
lähtien ja tavoite 3-ohjelman ra-
hoitus Opetushallituksen kautta. 
Hajautettu rahoitusmalli synnytti 
tarpeen kehittää uusi hallinto- ja 
ohjausmalli, jossa toimisi Opetus-
hallituksen ohjaus- ja koordinointi, 
mutta sallisi liikkumavaran läänin-
hallituksien päätöksien mukaiseen 
alueelliseen kehittämistyöhön.

Kuvio 2. Etälukioprojektin hallinnointi.
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SIDOSRYHMÄT
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KUNTALIITTO

OPH:N PROJEKTI-
TYÖNTEKIJÄT (2 kpl)

OPETUSHALLITUS JA OHJAUSRYHMÄ

ALUEKOORDINAATTORIT JA ALUEVASTAAVAT

ETELÄ-
POHJANMAA

ESR 3

PIRKANNMAA
ESR 3

LÄNSI-SUOMEN
KAUPUNKI-

VERKKO
ESR 3

VARSINAIS-
SUOMI

ESR 3
ETELÄ-
SUOMI

ESR 3

SATAKUNTA
ESR 2

LAPPI
ESR 1

POHJOIS-
POHJANMAA

ESR 1, 2, 3 ITÄ-SUOMI
ESR 1

OPETUSMINISTERIÖ
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Ohjausryhmät

Etälukiotoiminnan kehittämisen päävastuu oli Opetushallituksen kahdella projektityöntekijällä 
ja ohjausryhmällä sekä aluekoordinaattoreilla ja alueellisilla verkostokohtaisilla ohjausryhmillä.

Etälukioprojektin ohjausryhmään kuuluivat:
Ylijohtaja Aslak Lindström, Opetushallitus, puheenjohtaja
Kehittämispäällikkö Hannele Salminen, opetusministeriö (v. 2000–2003)
Kehittämispäällikkö Jouni Kangasniemi, opetusministeriö (v. 2003–2004)
Opetusneuvos Erik Geber, Opetushallitus
Ohjelmapäällikkö Ulla Martikainen-Florath, Yleisradio (v. 2000–2002)
Tuottaja Leena-Maija Tuominen, Yleisradio (v. 2002–2003)
YLE Opetusohjelmien päällikkö Anne Vähäpassi, Yleisradio (v. 2004)
YLE Multifoorumin päällikkö Jorma Pilke, Yleisradio
Erityisasiantuntija Olavi Arra, Opetusalan ammattijärjestö OAJ
Projektipäällikkö Jari Alanko, Turun kauppakorkeakoulun PK-Instituutti (v. 2000–2002)
Projektipäällikkö Kirsi Lamminpää, Turun kauppakorkeakoulun PK-Instituutti (v. 2003–2004)
Rehtori Matti Lauronen, Kemin aikuislukio/ Lapin etälukioverkko (v. 2000–2002)
Rehtori Pertti Henttinen, Kemin aikuislukio/ Lapin etälukioverkko (v. 2003)
Koordinaattori Paula Uusitalo, Kemin aikuislukio/ Lapin etälukioverkko (v. 2003–2004)
Projektipäällikkö Susanna Hellsten, Pohjois-Pohjanmaan etälukioverkko (v. 2000, 2002–2004)
Projektipäällikkö Markku Hellsten, Pohjois-Pohjanmaan etälukioverkko (v. 2001–2002)
Projektikoordinaattori Leena Suonio, Itä-Suomen etälukioverkko
Rehtori Erja Vihervaara, Turun iltalukio/ Länsi-Suomen etälukioverkko
Rehtori Päivi Sillanpää, Sotungin lukio/ Etelä-Suomen etälukioverkko (v. 2000–2003)
Rehtori Usko Saraneva, Riihimäen aikuislukio/ Etelä-Suomen etälukioverkko (v. 2000–2003)
Rehtori Jarmo Vaara, Hämeenlinnan aikuislukio/ Etelä-Suomen etälukioverkko (v. 2003–2004)
Apulaisrehtori Erja Hämäläinen, Kotka aikuislukio/ Etelä-Suomen etälukioverkko (v. 2003)
Opetusneuvos Tellervo Renko, Opetushallitus, projektipäällikkö
Ylitarkastaja Kimmo Koskinen, Opetushallitus, ohjausryhmän sihteeri
Erikoissuunnittelija Tanja Kirjavainen, Opetushallitus (v. 2002–2004)

Sama ohjausryhmä toimi myös ESR tavoite 3 -ohjelman projektiosuuden eli Etelä- ja Länsi- 
Suomen etälukiotoiminnan kehittämisestä vastuussa olevana ohjausryhmänä. Lapin, Pohjois-
Pohjanmaan ja Itä-Suomen ohjausryhmät on kirjattu verkostojen omissa loppuraporteissa.

Etälukioprojektin 
ohjausryhmä 
kokoontui vähin-
tään kahdesti 
vuodessa. Ku-
vassa ohjaus-
ryhmä kokouk-
sessaan tammi-
kuussa 2005.



19

Aluekoordinaattorit

Alueellisia etälukioverkostoja koordinoi Itä- Suomessa ja Pohjois- Pohjanmaalla päätoimi-
nen aluekoordinaattori, Lapissa sivutoiminen ja myöhemmin osa-aikainen aluekoordinaattori. 
Päätoimiset aluekoordinaattorit voitiin palkata, koska tavoite 1- ja 2-ohjelmien rahoituspää-
tökset olivat huomattavasti suurempia kuin tavoite 3-ohjelman päätös, johon sisältyi Opetus-
hallituksen projektityöntekijät ja pienillä tuntipalkkioilla toimivat koordinaattorit Etelä-Pohjan-
maan, Pirkanmaan, Länsi-Suomen kaupunkien ja Etelä-Suomen etälukioverkostoista valitut 
rehtorit. Satakunnan etälukiotoiminta irtosi v. 2000 muista etälukioverkostoista ja sai omalla 
hakemuksellaan rahoituksensa Satakuntaliitosta.

Aluekoordinaattoreiden tehtäviin kuului:
– muodostaa ylläpitäjien sopimusten mukaisesti etälukioverkostot ja kehittää verkostotoi-

mintaa
– vastata dialogisesta yleissuunnittelusta ja kehittämisestä eri osapuolten kanssa
– hankkia alan uutta tietoa kehittämistyöhönsä
– kartoittaa laitehankintatarve, valmistella ja tehdä esityksiä laitehankinnoista koulutuksen 

ylläpitäjille
– kartoittaa opettajien ja rehtorien koulutustarpeet
– organisoida ja hankkia verkoston tarvitsemaa koulutusta yhteistyössä Opetushallituksen 

ja ylläpitäjien kanssa
– huolehtia tiedottamisesta ja markkinoinnista eri osapuolille yhteisesti tehdyn tiedotus- ja 

markkinointisuunnitelman mukaisesti
– vastata verkoston portaalista ja virtuaalisesta kurssitarjottimesta ja sen päivittämisestä
– toimia sisältötuotannon organisoijana ja koordinaattorina
– huolehtia tekijänoikeussopimusten tekemisestä eri osapuolten kesken
– ohjata itsearviointia
– vastata kokonaisarvioinnista yhteistyössä ylläpitäjien kanssa
– vastata raportoinnista
– osallistua etälukioverkoston yhteistoimintaan liittyvän budjetin valmisteluun.

Koordinaattorien ko-
kouksia järjestettiin 
säännöllisesti koko 

projektin ajan Opetus-
hallituksessa.
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Etälukioverkostojen aluekoordinaattoreina ovat toimineet:

Lapin etälukioverkosto
Rehtori Matti Lauronen, Kemin aikuislukio (v. 2000–2002)
Rehtori Pertti Henttinen, Kemin aikuislukio (v. 2003)
Koordinaattori Paula Uusitalo, Kemin aikuislukio (v. 2003–2004)

Pohjois-Pohjanmaan etälukioverkosto
Projektipäällikkö Susanna Hellsten, (v. 2000, 2002–2004)
Projektipäällikkö Markku Hellsten (v. 2001–2002)

Itä-Suomen etälukioverkosto
Projektikoordinaattori Leena Suonio (v. 2000–2003)
Koordinaattori Anni Virnes, Varkauden lukion aikuislinja (2004)

Länsi-Suomen etälukioverkosto/isot kaupungit
Rehtori Erja Vihervaara, Turun iltalukio (2000–2004)

Pirkanmaan etälukioverkosto
Apulaisrehtori Pertti Kohtala, Pirkanmaan aikuislukio (2000–2004)

Etelä-Pohjanmaan etälukioverkosto
Apulaisrehtori Liisa Vehkaoja, Seinäjoen lukion aikuislinja (2000–2003)
Apulaisrehtori Ulla Hietamäki, Seinäjoen lukion aikuislinja (2003–2004)
Apulaisrehtori Antti Järvi Seinäjoen lukion aikuislinja (2004)
Apulaisrehtori Taru Nieminen, Kauhajoen lukion aikuislinja (2000–2004)

Varsinais-Suomen etälukioverkosto
Rehtori Anneli Rantala-Loikkanen, Elisenvaaran lukio (2000–2004)

Etelä-Suomen etälukioverkosto
Rehtori Päivi Sillanpää, Sotungin lukio (v. 2000–2003)
Rehtori Usko Saraneva, Riihimäen aikuislukio (v. 2000–2003)
Rehtori Jarmo Vaara, Hämeenlinnan aikuislukio (v. 2003–2004)
Apulaisrehtori Erja Hämäläinen, Kotka aikuislukio (v. 2003)

Satakunnan etälukioverkosto
Rehtori Anne-Maj Eskelinen, Porin aikuislukio (v. 2000–2004)

Projektin hallinnointi ja ohjaus osoittautui aluekoordinaattoritoiminnan kautta jo alusta alkaen 
onnistuneeksi ratkaisuksi. Se oli riittävän joustava, innovatiivinen, dynaaminen ja yhteistyö-
hön kykenevä asiantuntijaverkosto. Ongelmaksi jäi kuitenkin Etelä- ja Länsi- Suomen pienet 
määrärahat, joiden avulla päätoimisiin koordinaattoreihin ei ollut varaa koko projektin aikana, 
mikä hidasti kehittämistyötä ja sen alueellisia tuloksia.

5.2. OHJAUSTYÖ

Toimintasuunnitelmat ja raportoinnit

Opetushallituksesta käsin laadittiin kaikille etälukioverkostoille yhteisesti toteutettavien toi-
mintasuunnitelmien runko, jota tarkennettiin vuosittain ja täydennettiin alueellisilla tarpeilla ja 
painotuksilla. Raportoinnit tehtiin alueverkostoista suoraan rahoittajaviranomaisille ja opetus-
hallituksesta koottiin vuosiraportit ja muut raportoitavat tiedot opetusministeriöön.

Opetushallituksen etälukioportaalipalvelu (www.oph.fi /etalukio)

Kokonaisuutta hallinnoitiin portaalipalvelun avulla, johon laadittiin ensisijaisesti rehtoreille ja 
muille projektin toimijoille tarkoitettuja ESR-projektin toteutukseen ja etälukiotoiminnan käyn-
nistykseen liittyvää ohjeistusta ja aineistoa. Portaaliin koottiin myös etäopiskelijoille suun-
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nattuja palveluita, mm. alueellisten etälukioverkostojen omat portaalit, oppilaitostiedot, kurs-
sitarjottimet ja etäopiskelua tukevaa tukimateriaalia. Etälukioportaalista tarkemmin raportin 
luvussa 6.

Muita työkaluja ja työmuotoja

Kehittämistyössä käytettiin sähköisiä viestimiä (sähköposti, verkostotiedotteet, videoneuvot-
telulaitteet), koordinaattorien kuukausikokouksia, valtakunnallisia ja alueellisia etälukiopäiviä, 
sisällöntuottajien, rehtoreiden ja opettajien koulutusta.

5.3. KOULUTUS

Lähtökohdat

Vuonna 2000 etälukioprojektin käynnistyttyä alettiin opettajien täydennyskoulutusta toteuttaa 
alueellisesti yhteistyössä lääninhallitusten kanssa. Koulutuksen toteutuksesta vastasivat ai-
empaan tapaan lähinnä yliopistojen täydennyskoulutuskeskukset. Koulutustarpeet olivat hy-
vin erilaiset etälukiotoimintaa vasta aloittavissa oppilaitoksissa ja toisaalta etälukioprojektin 
1. vaiheessa 1997–99 mukana olleissa oppilaitoksissa. Koulutustarjontaa pyrittiin täsmäyttä-
mään mahdollisuuksien mukaan eri opettajaryhmille tekemällä opettajille etukäteen koulutus-
tarvekyselyitä.

Opetushallitus vastasi pääosin etälukio-oppilaitosten opettajien täydennyskoulutuksen ra-
hoituksesta. Opetusministeriö myönsi Opetushallituksen etälukioprojektille etäopettajien täy-
dennyskoulutukseen erillisrahoitusta vuosille 2000–2003 yhteensä 255 794 euroa. Näiden 
määrärahojen avulla koulutusta voitiin suunnata koulutustarpeen mukaan tehokkaammin 
kuin mitä se muutoin olisi ollut mahdollista esim. opetustoimen henkilöstökoulutuksen tar-
jouskilpailun kautta rahoitettujen koulutusten osalta. Myös koulutusjaksojen ajoittaminen ja 
ryhmittäminen työn lomaan oli näin joustavampaa.

Opetushallituksen pro-
jektityöntekijät Tellervo 

Renko ja Kimmo Koski-
nen tunsivat itsensä aika 

ajoin ”valtakunnallisiksi 
virtuaalikoulun rehtoreik-

si ja opinto-ohjaajiksi”.
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Tieto- ja viestintätekniikan perusvalmiuksien koulutus (OPE.fi  I-taso)

Uusien oppilaitosten etäopettajien koulutuksessa oli yleensä lähdettävä liikkeelle tieto- ja 
viestintäteknisten perusvalmiuksien vahvistamisesta, koska riittävien tietoteknisten perusval-
miuksien hallitseminen on välttämätöntä varsinaiselle tvt:n opetuskäytön opiskelulle. Perus-
valmiuksiin katsottiin kuuluvan Windows-käyttöjärjestelmän, tekstinkäsittelyohjelman, Inter-
net-selaimen ja sähköpostin käytön hallitseminen. Tällaisen tvt-alkukoulutuksen tavoitteena 
oli tavallisesti tutustua myös johonkin käytössä olleeseen verkkopohjaiseen oppimisalustaan 
(mm. WebCT, Optima Discendum ja Lotus LearningSpace, myöhemmin myös muita alusto-
ja). 

Verkkopedagoginen koulutus (OPE.fi  II-III-taso)

Tieto- ja viestintäteknisten perusvalmiuksien koulutusta seurasi varsinainen verkkopedagogi-
nen koulutus. Verkkopedagogisen koulutuksen tavoitteena oli perehtyä erilaisiin verkkopeda-
gogisiin käytäntöihin ja työkaluihin, verkkotutorointiin ja ainekohtaisiin didaktisiin sovelluksiin. 
Vähitellen koulutuksen painopiste siirtyi kohti uusia teemoja: oppimisprosessin ohjaaminen, 
dialogisuus ja yhteisöllisyys. Koulutuksessa perehdyttiin verkkopedagogiikkaan sekä teori-
assa että ennen kaikkea myös käytännössä työskennellen. Pyrkimyksenä oli viedä koulutus 
mahdollisimman lähelle opettajan omaa jokapäiväistä työtä, niin sisällöllisesti kuin fyysises-
tikin. Juuri kiinteä kytkentä omaan työhön oli avaintekijä opettajan koulutusmotivaation syn-
tymiselle.

Verkkopedagogisten peruskoulutusten laajuus oli tavallisimmin 3 opintoviikkoa. Sen jatkona 
opettajille oli tarjolla 2-3 opintoviikon laajuisia verkkopedagogiikan lisäkursseja. 

Ainepedagogisen koulutuksen kautta mentoreiksi

Mentäessä koulutuksessa yhä syvemmälle verkkopedagogiseen ja -didaktiseen soveltami-
seen todettiin tarve koulutuksen aine- tai aineryhmittäiseen eriyttämiseen. Aineryhmittäin 
eriytetty koulutus tarjosi hyvän lähtökohdan myös etälukioverkostojen opettajien aineryhmä-
työskentelylle. Kun eri oppilaitoksista tulevat opettajat tutustuivat toisiinsa jo koulutuksen ai-
kana, oli yhteistyötä helpompi jatkaa verkostossakin.

Lapin etälukioverkos-
ton opettajia verkko-

oppimisympäristö-
koulutuksessa.
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Hanne Koli, Verkkopedagogiikan asiantuntija, 
Opettajankouluttaja, Hamk Ammatillinen opettajakorkeakoulu

Opetushallituksen etälukioprojektin järjestämä etälukioverkkojen ainepedagogisten asiantun-
tijoiden koulutus oli yli vuoden pituinen koulutusprojekti joka koostui kolmesta lähijaksosta ja 
niiden välillä tehtävistä etätehtävistä. Koulutus toteutettiin vuoden 2003 toukokuusta vuoden 
2004 helmikuuhun välisenä aikana ja siihen osallistui 32 lukio-opettajaa eri puolilta Suomea. 
Koulutuksen tavoitteena oli kehittää etäopiskelua tukevia sisältöjä eri oppiaineisiin, jotta eri 
tilanteissa olevilla erityisesti aikuisopiskelijoilla olisi mahdollisuus suorittaa opintoja etäopis-
keluna. Koulutuksen tavoitteena oli myös haastaa opettajat kehittämään etäopetukseen so-
veltuvia verkkopedagogisia ratkaisuja ja ohjausta eri oppiaineisiin. Koulutuksessa painotettiin 
myös opettajien välistä yhteistyötä ja koulutuksessa hyödynnettiin saman oppiaineen opet-
tajan yhteistyötä mm. yhteisillä hankkeilla. Suurena haasteena oli kehittää mm. kieltenope-
tukseen etälukiokursseja jotka olisi opiskeltavissa eri oppikirjoja käyttäen, toisin sanoen eivät 
olisi oppikirjariippuvaisia.

Koulutus oli suunniteltu siten, että osallistuvilla opettajilla oli kokonaisvastuu oman lukionsa 
puolesta kehittää oman oppiaineensa opetusta valitsemalla jokin kurssi kehitettäväksi kou-
lutuksen aikana. Koulutuksen alkuvaiheessa opettajat lähtivät melko vapaasti suunnittele-
maan verkkokursseja perinteisen opetuksensa ja verkkopedagogisen tietämyksensä pohjal-
ta. Koulutuksen puolessa välissä ryhdyttiin tuomaan opettajille syvempää verkkopedagogista 
osaamista asiantuntijaluentojen ja kehittämiskoulutusten muodossa. Luentojen ja materiaalin 
sekä tehtävien avulla syvennettiin opettajien verkkokurssien suunnittelu- ja toteutusosaamis-
ta. Opettajien hankkeita ohjattiin etävaiheissa jonkin verran.

Koulutusta ja opettajien tuotoksia arvioitaessa yleisesti voidaan nähdä, että toteutuksessa 
luotettiin opettajien verkkopedagogiseen osaamiseen ns. luonnollisena seurauksena muusta 
lukiopedagogiikasta ehkä liikaakin. Verkossa opettaminen ja oppiminen on oma asiantunti-
juusalueensa ja vaatii syvällistä asiaan perehtymistä, jotta opettaja voisi rakentaa tavoitteelli-
sesti ja pedagogisesti mielekkäitä verkkokursseja erilaisille opiskelijoille. 

Verkkokurssien pedagogiikkaa ja mielekkyyttä voidaan arvioida mm. niiden opiskeltavuuden, 
opittavuuden, ohjattavuuden tai opetettavuuden näkökulmista. Verkkokursseja voidaan myös 
arvioida ja tyypitellä sen mukaan suunnitteleeko opettaja verkkokurssin omaan opetukseen-
sa vai pystyykö hän suunnittelemaan oppimisprosessiperustaisen opetuksen myös muiden 
opettajien opetettavaksi. Tämä jälkimmäinen vaihtoehto tuo opetuksen suunnitteluun huo-
mattavasti suurempia haasteita kuin oman opetuksen ts. usein omien materiaalien verkkoon 
vieminen tai verkkototeuttaminen.

Tässä koulutushankkeessa osa opettajista suunnitteli opetusta nimenomaan itselleen ja 
omaan käyttöön. Hankkeen aikana tuotettiin myös usean opettajan yhteistyössä mainioita 
kieltenopetuksen hankkeita usean eri lukion opettajien yhteiskäyttöön. Näin yhteistyössä ke-
hitettiin suurempia hankkeita joiden tulokset tulevat usean lukion käyttöön ja jatkokehitettä-
viksi. Koulutuksen aikana jatkokehitettiin myös aiemmin tuotettuja kursseja tai niiden ohjaus-
ta. Opettajat pääsivät melko pitkälle hankkeissaan, mutta koulutuksen heikkoutena voidaan 
nähdä se, että mikään ryhmä tai yksilö ei saanut kokonaisuutta täysin valmiiksi koulutuksen 
aikana. 
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***

Ainepedagogisen koulutuksen tavoitteena oli vahvistaa aineryhmävastaavien ainekohtais-
ta verkkopedagogista osaamista niin, että he pystyisivät jatkossa toimimaan kouluttajana 
omassa etälukioverkostossaan ja mahdollisuuksien mukaan laajemminkin omalla alueellaan 
tai valtakunnallisesti. Pilottikoulutuksessa kehitetyn ainepedagogisen koulutusmallin pohjalta 
suunniteltiin yhteistyössä Opetusalan koulutuskeskus Opekon kanssa ainepedagogiset kurs-
sit (3 ov), joita järjestettiin 2 kpl vuonna 2004. Ainepedagoginen koulutusmalli kehittyi alu-
eelliseksi mentorikoulutukseksi, josta saatuja kokemuksia hyödynnetään Opetushallituksen 
opettajien täydennyskoulutusohjelmaa kehitettäessä.

Ainepedagogisen koulutusmallin kehittämisen myötä vahvistui etälukioverkostojen mentori-
toiminnan tarpeellisuus eri oppiaineisiin. Mentorien tehtävänä oli: 

– tvt -laitekannan kartoitus yhteistyössä aluekoordinaattorin /koulutoimenjohtajan/ rehtorei-
den kanssa

– tietostrategian toteuttamissuunnitelman laadinta mentoroitavan aineen/ alan osalta ja suo-
situs siitä oppilaitoksille ja ylläpitäjille

– mentoroitavan aineen / alan kehittämissuunnitelman laatiminen verkko-opetusta, ohjausta 
ja opiskelua varten ja täytäntöönpanosuositusten antaminen oppilaitoksille ja ylläpitäjille

– mentoroitavien opettajien täydennyskoulutustarpeen selvittäminen yhteistyössä ylläpitäji-
en ja oppilaitosten kanssa

– täydennyskoulutussuunnitelman laadinta ja suositukset sen budjetoimiseksi ylläpitäjille
– koulutus-, konsultointi- ja neuvontatyö
– verkko-opiskelun arviointiperusteiden ja suositusten selkiyttäminen oppilaitoksia varten
– verkko-opiskelijan käyttöön tarkoitettu verkko-opetuksen palautelomakkeen kehittäminen 

ja sen käytön ohjaus oppilaitoksissa
– raporttien laadinta toimeksiantajalle puolivuosittain
– kehittämisseminaarien järjestäminen eri osapuolille
– oman oppiaineensa/-alansa ja tvt-kehityksen ja niiden pedagogisten sovellutusten seuraa-

minen ja jatkokehittely alueellisiin tarpeisiin
– tarvittaessa oman työn tuotteistaminen ja hinnoittelu alueellista tiedottamista varten

Opinto-ohjaajien koulutus

Jo varsin varhaisessa vaiheessa oli käynyt selville, että etäopetuksen onnistumisen kannalta 
opinto-ohjaajien työ on keskeisessä asemassa. Siksi opinto-ohjaajillekin oli jo projektin alus-
ta asti tarjottu koulutusta, ja varsinaisesti vuonna 2002 opinto-ohjaajien koulutus nostettiin 
yhdeksi päätavoitteista. Opetushallitus käynnisti yhteistyössä ohjauksen asiantuntijoiden ja 
Opekon kanssa uudenlaisen opinto-ohjaajien koulutuskokonaisuuden suunnittelun. 

Vuoden 2003 alussa käynnistettiin laaja opinto-ohjaajille suunnattu Opo.fi  I-III -täydennys-
koulutusohjelma, joka rahoitettiin Opetushallituksen opetustoimen henkilöstökoulutuksen 
määrärahoilla. Koulutuksen painopisteenä oli ohjauksen aseman uudelleenmäärittely oppi-
laitoksissa tulevien opetussuunnitelmien perusteiden mukaisesti sekä tieto- ja viestintätek-
niikan käytön tehostaminen ohjauksessa ja ohjauksessa käytettävän tiedon hallinnoinnissa. 
Tavoitteena oli myös tukea eri koulutusorganisaatioiden alueellista yhteistoimintaa. Lisäksi 
koulutuksen aikana tuotettiin tukimateriaalia verkon ohjauskäytön tehostamiseen.
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Opo.fi  I:ssä (1 ov.) keskityttiin olemassa olevien ohjausta tukevien Internet -palvelujen sisäl-
töjen hyödyntämiseen ohjauksen tietolähteenä. Opo.fi  II:ssa (3 ov.) tarkasteltiin Internet -pal-
velujen integroimista omaan ohjaukseen ja ohjausprosesseihin sekä jäsennettiin oman oppi-
laitoksen sivuston suunnittelua ohjauksen näkökulmasta. Opo.fi  III (5 ov.) keskittyi verkkoon 
rakennettavien ohjauksen oppimateriaalien ja kurssien suunnitteluun ja toteutukseen. Opo.fi  
III:n käyneitä henkilöitä voitiin jatkossa käyttää Opo.fi  I-II -koulutusten kouluttajina. Koulutusta 
toteutettiin alueellisissa pienryhmissä. Vuonna 2003 Opo.fi  I -koulutuksiin osallistui yhteensä 
254 opinto-ohjaajaa, Opo.fi  II -koulutuksiin (3 ov) 120 opinto-ohjaajaa sekä Opo.fi  -koulutta-
jakoulutukseen (5 ov) 21 henkilöä. Opo.fi - koulutusta jatkettiin myös vuonna 2004.

Kuvio 3. Opinto-ohjaajien Opo.fi  I-III -täydennyskoulutusohjelman suunnittelupohja 
(tammikuu 2003).

Opinto-ohjaajien verkko-ohjauksen koulutus (Opo.fi )

Tavoitteet

– lisätä tietoja ja taitoja etä- ja virtuaaliopetuksen ohjaustoiminnasta 

– antaa malleja ja ideoita oppilaitoksen sisäisen ohjaustoiminnan kehittämiseen

– parantaa valmiuksia yhteistyömuotojen luomiseksi alueellisen ja valtakunnallisen elinkeino-
elämän kanssa

– perehdyttää virtuaalisen ohjaustoiminnan mahdollisuuksiin työharjoittelussa, jatko-opiske-
lussa ja työllistymisessä

Toteutus

– koulutusjaksot 
liittyvät toisiinsa, 
ei irrallisia paloja

– voi suorittaa lisäksi 
tarpeen mukaan 
minkä tahansa 
kokonaisuuden 
itsenäisenä

– yhdessä 
muodostavat 
monipuolisen 
osaamiskentän 

Koulutusmallin pilottikokeilu 

etälukioprojektissa v. 2002–2003

– ensisijainen kohderyhmä etälukioiden opinto-ohjaajat, ryhmää täydennetään etälukioiden 
toisen asteen yhteistyöoppilaitosten opinto-ohjaajilla

– lähiopetuspaikkakunnat Rovaniemi, Oulu, Kuopio, Seinäjoki, Tampere, Heinola

– koulutettavien määrä 150 opinto-ohjaajaa (Opo.fi  I-taso), joista noin 100 suorittaisi Opo.fi  
II-tason ja noin 50 Opo.fi  III-tason.

Opo.fi  -koulutukset

Opo.fi  3 (5 ov) – verkko-ohjausmateriaalin so-
veltaminen ja tuottaminen, syvällinen tekninen 
ja ideologinen verkko-ohjaustieto, kyky muiden 
ohjaukseen 

Opo.fi  II (3 ov) – verkko-ohjauksen työkalujen hal-
linta, verkko-ohjauskokeilut, verkkopedagogiikka 
ja ”oppivat alueet” -teoriaa/käytänteitä, kyky ottaa 
osaksi arkipäivän työtä

Opo.fi  I (1 ov) – verkko-ohjauksen perusteet, tieto 
Internetissä ja muussa digitaalisessa muodossa 
olevasta ohjausmateriaalista

OPPILAITOS-
TASO

ALUE-
KOULUTTAJA-

TASO
palvelee maakuntaa
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Virtuaaliohjaus ja virtuaalisen opinto-ohjaajan työnkuva

Arja Kukkonen, Oppilaan- ja opinto-ohjauksen kehittämishankkeen koordinaattori, 
Opetushallitus

Ennen kuin opiskelija voi aloittaa opintonsa virtuaaliopetusta tarjoavassa oppilaitoksessa, 
tulee oppilaitoksella olla hyvät www-sivustot, jotta opiskelija saa opintojensa aloittamiseen 
liittyvät tarvittavat tiedot. Oppilaitoksissa tulee olla tehty ohjaussuunnitelma ja opiskelijoille 
tulee antaa selkeät ohjeet, keneltä apua saa. 

Oppilaitoksen sivustoilta pitää löytyä ainakin seuraavat tiedot:
– milloin opiskelun voi aloittaa
– valintakriteerit
– maksut
– kenelle voi ilmoittautua ja miten
– opinto-ohjaajan yhteystiedot
– kurssitarjotin
– verkon oppilaitosten kurssitarjotin
– kurssimäärät ja opiskelujärjestys
– miten opiskellaan – tietoa opiskelutekniikasta
– mitä opiskellaan, opintosuunnitelma
– mitä välineitä tarvitaan, opiskeluympäristön ohjeistus
– korvaavuudet
– kurssikoe
– ohjeet ylioppilaskirjoituksista ja ilmoittautumisesta

Yleensä opiskelujen aloittaminen vaatii käyntiä opinto-ohjaajan luona, jolloin selvitetään 
aiemmat opinnot, mahdolliset korvaavuudet sekä tehdään opintosuunnitelma. Tärkeää on 
myös selvittää opiskelijan opintohistoria. Mikäli opiskelijalla on ollut oppimisvaikeuksia tai hä-
nen opiskelunsa vaatii muista syistä erityistä tukea, on hänelle järjestettävä tukitoimia opin-
tojen tueksi. Opetussuunnitelman perusteissa oppilaitos on määritellyt, miten tukitoimet jär-
jestetään. Opintojen aloitusvaiheessa jokaista opiskelijaa on tuettava paljon, jotta hän pystyy 
aloittamaan opintonsa sekä saattamaan ne myös loppuun. Hyvin hoidettu alkuohjaus antaa 
hyvän pohjan koko opiskelulle. Ennen opiskelujen aloittamista on varmistettava, että opiske-
lijalla on riittävät taidot käyttää opiskeluympäristöä/ ympäristöjä. Tätä varten opiskelijalle on 
tarvittaessa järjestettävä ohjausta oppimisympäristön käyttöön. 

Kurssia vetävä opettaja vastaa oman kurssinsa ohjauksesta. Kurssin yhteydessä on oltava 
ainetta opettavan opettajan yhteystiedot, kurssin tavoitteet ja sisältö, opiskeluohjeet sekä 
arviointiperusteet. Jokaisella kurssilla tulisi olla palautettavia välitehtäviä, jotta opettaja voi 
ohjata opiskelijan opintoja ja opiskelija pystyy ajoissa korjaamaan virheensä. Portfoliotyös-
kentelyllä on prosessikirjoittamisen luonne ja siksi välipalautteen antaminen myös siinä on 
tärkeää. Hyvä vuorovaikutusväline ovat myös erilaiset keskusteluryhmät. On tärkeätä, että 
opettaja osoittaa kiinnostusta opiskelijan opintojen etenemiseen ja tukee ja auttaa häntä op-
pimisprosessissaan. 

Virtuaaliopiskelijaan on oltava säännöllisesti yhteydessä. Häntä on motivoitava ja kannustet-
tava säännöllisesti. Siten voidaan ehkäistä keskeyttämistä. Keskeyttämisen syitä ovat mm. 
omassa henkilökohtaisessa elämässä tapahtuvat muutokset, ajankäytön ongelmat, motivaa-
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tion puute sekä opiskelun vaikeus. Tästä syystä opintosuunnitelman on oltava joustava. Sen 
on otettava huomioon opiskelijan elämäntilanne. Opintosuunnitelma on laadittava opiskelijan 
omista lähtökohdista käsin eikä oppilaitoksen kurssitarjottimen perusteella. Yhteistyö eri op-
pilaitosten välillä on tärkeää. Verkon oppilaitosten kurssitarjonta tulee olla kaikkien opiskeli-
joiden käytössä.  Tämä asettaa myös opinto-ohjaukselle suuret haasteet. Opinto-ohjaajan 
tulee tuntea oman oppilaitoksensa kurssitarjonnan lisäksi verkossa olevien oppilaitostensa 
kurssitarjottimet. Kurssitarjottimet tulisi olla yhteisellä virtuaalitarjottimella, josta on helppo 
valita eri oppiaineiden kurssit sekä katsoa kurssien alkamisajankohdat. Virtuaalitarjotin vaatii 
yhteissuunnittelua sekä ylläpitoa. Aikuisopiskelijat opiskelevat mielellään kesälomansa aika-
na, joten kesälukukausi pitäisi myös hyödyntää.  

Virtuaaliopiskelijoiden kurssikertymiä tulee seurata jatkuvasti. Mikäli opinnot eivät etene 
suunnitelmien mukaan on opiskelijaan oltava yhteydessä ja tarjottava apua opintojen suju-
miseen. Yhteyttä on otettava jatkuvasti siitäkin huolimatta, vaikka opiskelija ei vastaa. Oppi-
laiden kurssikertymiä voi pienessä oppilaitoksessa seurata opinto-ohjaaja ja suuremmissa 
oppilaitoksissa voidaan nimetä opiskelijalle tutor-opettaja. Opintojen päätösvaiheessa olisi 
hyvä, että opinto-ohjaaja tapaa opiskelijan henkilökohtaisesti. Opiskelijalla tulee olla selkeä 
käsitys, että hänellä on oikeus osallistua ylioppilaskirjoituksiin ja kaikki tarvittavat kurssit on 
suoritettu.

Virtuaaliselta opinto-ohjaajalta vaaditaan hyvät tieto-ja viestintätekniset valmiudet, jotta hän 
pystyy käyttämään erilaisia oppimisympäristöjä, hyödyntämään verkossa olevaa tietoa ja 
erilaisia verkkovuorovaikutusvälineitä, laatimaan ja päivittämään verkkosivustoja sekä teke-
mään verkkokursseja. 

Opinto-ohjaajalle verkkovuorovaikutus asettaa aivan erityiset haasteet, kun oheisviestintä ku-
ten äänensävyt ja eleet puuttuu kommunikaatiosta, jotka taas henkilökohtaisessa ohjauskes-
kustelussa ovat merkitseviä. Joillekin itsensä ilmaiseminen saattaa olla vaikeaa kirjallisesti ja 
kirjallisessa ilmaisussa ajatukset on prosessoitava eri tavalla kuin puhuessa. Vastaanottajan 
on pystyttävä tulkitsemaan teksti ilman lisäkysymyksiä. Kannustavalla tavalla viestit menevät 
paremmin perille. Verkko-ohjaajan on myös muistettava, että opiskelijaryhmää on ohjattava 
samoin kuin fyysisesti tapaavaa ryhmää. Verkko on vain väline, jonka kautta ohjaus saadaan 
sitä tarvitsevien ulottuville. Verkko-ohjaajalla tulee olla hyvät kielitaidolliset, kulttuuriset, vies-
tinnälliset ja sosiaaliset valmiudet. Lisäksi hänellä tulee olla hyvät ohjaukselliset tiedot sekä 
eettiset ja esteettiset valmiudet.

***

Opetushallituksen ja etälukioverkostojen järjestämät kehittämispäivät ja seminaarit

Opetushallitus järjesti vuosina 2000–2004 yhteensä 8 kaikille etälukiohankkeen rehtoreille ja 
yhteyshenkilöille suunnattua kehittämispäivää. Osaan kehittämispäivistä kutsuttiin mukaan 
myös etälukioprojektin sidosryhmien edustajia. Kehittämispäiville osallistui yleensä valtaosa 
rehtoreista eli keskimäärin noin 50–60 henkilöä/tilaisuus. Tämän lisäksi Opetushallitus jär-
jesti tammikuussa 2003 maksullisen etälukion laivaseminaarin Helsinki–Tukholma–Helsinki, 
johon osallistui yhteensä 215 henkilöä projektioppilaitoksista ja Opetushallituksesta. Kehit-
tämispäivillä käytiin läpi mm. etälukioverkkojen tilannekatsauksia, ESR-rahoitusta koskevia 
uusia ohjeita ja raportointia, vuosittaisia toimintasuunnitelmia, arviointiin liittyviä asioita, ope-
tussuunnitelma-asioita ja uusia etäopetusta tukevia laitteita ja työkaluja.
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Alueelliset etälukioverkostot järjestivät projektin aikana säännöllisesti oman verkostonsa reh-
toreille ja opettajille tarkoitettuja kehittämispäiviä. Tavallisesti nämä verkostojen kehittämis-
päivät aloitettiin yhteisellä luentotyyppisellä osuudella, jonka jälkeen jatkettiin työskentelyä 
aineryhmissä ja rehtoriryhmässä. Opetushallituksen projektityöntekijät ja osallistuivat alueel-
lisiin kehittämispäiviin säännöllisesti. Samoin Opetushallituksen aineasiantuntijat vierailivat 
useasti kehittämispäivillä mm. alustamassa opetussuunnitelmatyöhön ja yo-kirjoituksiin liitty-
vistä aihepiireistä. Alueellisilla etälukiopäivillä saavutettiin hyvin eri medioiden huomio, mikä 
tehosti etälukiotoiminnan tiedottamista eri puolilla Suomea.

Syksyllä 2003 Opetushallitus toteutti kuusi alueellista virtuaalikoulupäivää eri puolilla Suo-
mea. Etälukioprojekti ja siihen kuuluvat oppilaitokset osallistuivat aktiivisesti virtuaalikoulu-
päivien suunnitteluun ja toteutukseen.

Sisältötuotantoon liittyvä koulutus

Opetushallituksen ja Yleisradion yhteistyö etälukion oppimateriaalin sisältötuotannossa jatkui 
edelleen vuosina 2000–2004. Heti vuonna 2000 järjestettiin kaksi erillistä materiaalintekijöi-
den koulutuspäivää Helsingissä. Lisäksi järjestettiin kaikille tekijöille yhteiset koulutuspäivät 
tammikuussa 2001 sekä toukokuussa 2004. Koulutuspäivillä käsiteltiin mm. tuotantosuunni-
telmia (TV, radio ja www), verkko-oppimateriaalien arviointikriteerejä, tekijänoikeuksia, multi-
mediakäsikirjoituksen laadintaa ja opetussuunnitelma-asioita.

Koulutuksen kustannukset ja rahoitus

Opetushallitus rahoitti etälukio-opettajien täydennyskoulutusta opetusministeriöltä saatujen 
etälukioprojektin erillismäärärahojen turvin yhteensä 234 106 eurolla vuosina 2000–2002. 
Näihin koulutuksiin kirjattiin yli tuhat osallistujaa (osa opettajista osallistui useaan koulutuk-
seen). Koulutuksista on tarkempi selvitys raportin tilastoliiteosassa. 

Edellä mainitun lisäksi etälukio-opettajia osallistui Opetushallituksen rahoittaman opetustoi-
men täydennyskoulutusmäärärahoista rahoitettuihin tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön 
täydennyskoulutuksiin.

Vuosina 2000–2002 ESR 3-oppilaitosten ylläpitäjät kirjasivat Opetushallitukselle toimittamiin-
sa ESR-kuluselvityksiin omia koulutuskuluja keskimäärin 400 euroa/vuosi/ oppilaitos (ks. tar-
kemmin luku 9.). Itä- ja Pohjois-Suomessa toteutettiin etälukio-opettajien täydennyskoulutus-
ta sekä ESR -rahoituksella että kuntien rahoituksella. 

Etälukio-oppilaitosten 
rehtoreita ja yhteys-
henkilöitä etälukion 

kehittämispäivillä maa-
liskuussa 2004.



29

6. SAAVUTETUT TULOKSET

6.1. LAITE- JA OHJELMAHANKINNAT JA VERKKOYHTEYDET

Etäopetusmenetelmän käyttöönotossa ja kehittämistyössä edetään infrahankintojen kautta 
pedagogiikkaan ja asiakaslähtöisyyteen sekä sitä kautta avoimeen oppimisympäristöön, joka 
on riippumaton ajasta, paikasta ja iästä.

Kuvio 4. Etälukiotoiminnan etenemisportaat.

Etälukioprojektin visiona oli etälukiotoiminnan, verkko-opiskelun ja verkossa tapahtuvan oh-
jauksen kehittäminen, johon oleellisesti liittyy tieto- ja viestintäteknisten laitteiden käyttöönot-
to. Etälukioprojektin ensimmäisessä vaiheessa 1997–1999 aloitettiin sähköpostin käyttökou-
lutuksella. Opiskelijoilla oli alussa erittäin vähän omia tietokoneita, joten viestintää hoidettiin 
myös monisteiden ja faksien avulla.

Suomi tietoyhteiskunta -määrärahoista Opetushallitus avusti hakemuksesta oppilaitoksien 
laitehankintoja ja verkostoyhteyksiä. Lapin ja Pohjois-Pohjanmaan maakuntaliitot rahoittivat 
oppilaitosten laite- ja verkkohankintoja. Pohjois-Savon maakuntaliitto rahoitti opiskelijoille tar-
koitettujen lainattavien mikrojen hankintoja oppilaitoksille. Laitekanta alkoi vahvistua ja niiden 
käyttökoulutus sai vauhtia. Länsi- ja Etelä- Suomen oppilaitosten laitehankinnat tapahtuivat 
kuntien omalla kustannuksella ja viiveellä, sillä maakuntaliitoilta ei saatua tukea lukuisista 
hakemuksista huolimatta.

Opetusministeriön vuoden 2001 kartoituksen mukaan koko maassa lukioissa oli 10 opiskeli-
jaa yhtä opetuskäytössä olevaa työasemaa kohti. Opetushallituksen syksyllä 2000 projekti-
oppilaitoksille tekemän kyselyn perusteella 65 prosentilla etäopiskelijoista oli internet-yhteys 
käytettävissä opiskeluun. Internet-yhteyksien määrä kasvoi kuitenkin varsin nopeasti ja vii-
meisimmän syksyn 2004 vastaavan kyselyn mukaan jo 92 prosentilla etälukiolaisista oli in-
ternet-yhteys käytettävissään. Tanja Kirjavaisen etälukioarvioinnin kevään 2003 opiskelijaky-

Yhteistyö ja
työn rationalisointi

TVT:n ainedidaktinen soveltaminen

Menetelmänä
– Lukio / lukio + amm.

Etäopetuksessa
– Etälukio

Kouluttautumisprosessi

OPE.fi  I–III                                     OPO.fi  I–III

Perushankinnat
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selyn tulosten mukaan etäopiskelijoista 85 prosentilla oli kotonaan käytettävissä tietokone ja 
74 prosentilla tietokone tietoliikenneyhteyksin. Etäopiskelijoilla oli luonnollisesti mahdollisuus 
käyttää oman etälukionsa tietokoneita ja yhteyksiä. Lisäksi monilla oli mahdollisuus käyttää 
myös työnantajan tai kirjaston/kotikylän tietotuvan yhteyksiä opiskelussaan.

Etälukiotoiminnan kehittämisen toisen vaiheen alussa vuonna 2000 olivat myös verkkopoh-
jaiset oppimisalustat yleistyneet ja niiden hankinnassa oli jo valinnanvaraa. Oppimisalustojen 
hankintapäätös sidottiin usein kunnan tai kuntayhtymän alustapäätöksiin, jolloin Opetushal-
lituksen suositukset etälukioverkostojen yhteisestä alustasta eivät toteutuneet. Useiden op-
pimisalustojen käyttö mahdollisti kuitenkin niiden testaamisen teknisesti ja pedagogisesti. 
Näyttää siltä, että yhden alustan käytön oppiminen edesauttoi uuden alustan käyttöönottoa, 
sillä toiminnalliset ratkaisut ovat varsin lähellä toisiaan. Alustojen hinta oli ratkaisevin valinta-
peruste hankintojen alussa. Myöhemmin alustojen pedagoginen toimivuus ja yhteensopivuus 
muiden alustojen kanssa nousivat tärkeimmäksi hankintakriteeriksi. 

Alustojen käyttökoulutuksen kautta etäopettajat pääsivät henkilökohtaisten oppimisprosessi-
en ohjaustyöhön käsiksi ja himo verkossa tapahtuvaan etäopiskelun ohjaamiseen oli löyty-
mässä. Alustojen käyttötottumuksen myötä näyttää siltä, että vaihto oppimisalustasta toiseen 
käy helposti ja vaihtohalukkuutta on noin 3-5 vuoden välein.

Kuvio 5. Lukuvuonna 2003–2004 etälukio-oppilaitoksissa käytössä ollut ensijainen oppimis-
alusta (kpl) (N=67, kesäkuu 2004)

Videoneuvotteluopetuksesta oli kertynyt kokemuksia erityisesti Pohjois-Pohjanmaalla jo 
1990-luvun puolivälistä lähtien. Pohjois-Pohjanmaan etälukioverkostossa päädyttiinkin heti 
alusta alkaen ratkaisuun, jossa verkoston lähiopetustarjonta rakennettiin videoneuvottelujär-
jestelmän pohjalta. Pohjois-Pohjanmaalla kertynyttä osaamista ja kokemuksia hyödynnettiin 
myöhemmin myös muissa etälukioverkostoissa, joissa video-opetusta käynnistettiin osana 
etälukiotoimintaa (erityisesti Etelä-Pohjanmaan, Lapin ja Pirkanmaan etälukioverkostot). Vi-
deoneuvottelulaitteistoja muutkin etälukiot hankkivat aktiivisesti, sillä kesäkuun 2004 kyselyn 
mukaan 74 prosentilla oppilaitoksista oli etäopetukseen soveltuva videoneuvottelulaitteisto. 
Valtaosassa kouluja laitteistoa käytettiin kuitenkin ainakin alussa enemmän rehtorien ja opet-
tajien yhteydenpidossa ja koulutuksessa kuin itse opetuksessa.

25

20

15

10

5

0

O
pt

im
a 

D
is

ce
nd

um

Lo
tu

s
Le

ar
ni

ng
 S

W
eb

C
T

P
ed

an
et

O
pi

t

B
S

C
W

C
la

ro
lin

e

F
irs

t C
la

ss

M
oo

dl
e

P
or

tti

R
yh

m
ix

Te
ls

iP
ro

ei
 o

le
 /

ei
 ti

et
oa

20

10 10
8

5

1 1 1 1 1 1 1

7



31

6.2. ETÄOPETUSMENETELMÄ

Verkossa tapahtuva oppimisalustoilla ohjattu etäopiskelu yleistyi sitä mukaan kun opettajat 
saivat täydennyskoulutusta (OPE.fi  I ja II ja mentorikoulutusta). Sen lisäksi verkkopedagogi-
nen koulutus ja sen soveltaminen omaan oppiaineensa verkko-opetukseen tehosti oppimis-
alustojen käyttöönottoa eri oppiaineissa. Tätä kautta lähti kehittymään etäopiskelijan oikeus 
omatahtiseen ja henkilökohtaisesti ohjattuun etälukio-opiskeluun. Ohjaustyön, tutoroinnin 
(aineen opiskelua ohjaavan opettajan ohjaustyö etäopiskelijoille), välttämättömyys oppimaan 
oppimisessa ja virtuaalisten palvelujen käytössä korostui vuosi vuodelta ja sillä todettiin ole-
van ennaltaehkäisevä vaikutus opintojen keskeyttämiseen.

6.3. ETÄLUKIOVERKOSTOT JA NIIDEN ALUEELLINEN MERKITYS

Alueellista merkitystä voidaan tarkastella kansalaisen perusoikeuksien, koulutuspalvelujen 
saavutettavuuden, lukioverkon säilyttämisen, oppilaitosten yhteistyön, koulutuskustannusten 
ja tulevaisuuden näkökulmista.

6.3.1. Koulutuspalvelujen saavutettavuus – alueellinen vaikuttavuus

Lähtökohtana oli 54 aikuislukiota, joiden määrä väheni Pohjois- ja Itä-Suomeen päin men-
täessä. Etälukioprojektien aikana v 1997–2004 saatiin aikuislukioiden ja päivälukioiden etä-
lukioverkosto kattamaan varsin tiheästi koko maata ilman uusia investointeja ja lukiotoimin-
nan uusia järjestämislupia. Aukkoja jäi lähinnä Kymenlaaksoon ja Etelä-Pohjanmaalle, jotka 
otettiin jatkoprojektin kohteeksi vuosille 2005–2006. Kyseisissä maakunnissa on maamme 
väestöstä alhaisin koulutustaso vielä vuonna 2003.

Etälukiotoiminnan laajentuessa aikuislukioiden lisäksi päivälukioihin kansalaisten lukio-opis-
kelumahdollisuudet paranivat huomattavasta, sillä päivälukioverkko on varsin tiheä. Etälukio 
avasi uuden koulutusväylän niille, joilla matkan, työn tai perheen takia ei olisi ollut mahdolli-
suutta käydä lukio sekä niille jotka haluavat opiskella vain yhtä ainetta esim. kieliopintojensa 
päivittämiseksi. Etälukio osoittautui myös hyväksi tukimuodoksi lukion ja ammatillisten oppi-
laitosten opiskelijoille, jotka suorittavat kaksi tutkintoa eivätkä työjärjestysesteiden, työharjoit-
telun tai etäisyyksien takia pääse oppitunneille. Etäopiskelu voi tapahtua täysin virtuaalisesti 
tieto- ja viestintäteknisiä välineitä hyväksikäyttäen, jolloin matkat menettävät merkityksensä. 
Niinpä työvoiman liikkuessa lukiopiskelu etälukion kautta mahdollistui myös ulkomailta kä-
sin.

Kemin aikuislukion espanjan 
opettaja Mauri Tuomivaara anta-
massa video-opetusta Posiolle.
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Varsin pian tieto etäopiskelumahdollisuuksista levisi kansalaisten tietoisuuteen. Tehokkain 
tiedotus tapahtui Yleisradion etälukion tv-ohjelmien kautta. Lisäksi lukuisat alueelliset lähe-
tykset, lehtiartikkelit ja tiedotteet tehostivat etälukiopalvelujen alueellista kattavuutta.

Etälukiolaiset käyttivät tehokkaasti oikeuttaan valita kursseja eri oppilaitoksista oman opis-
keluohjelmansa ja tarpeensa mukaan. Suurin osa opiskeli alle 50 km:n etäisyydeltä, mutta 
virtuaaliopintoja suoritettiin pisimmillään esim. Sodankylästä Turkuun.

Turun kauppakorkeakoulun PK-Instituutin ja Opetushallituksen kehittämät yrittäjyysopinnot 
oli mahdollista suorittaa mistä tahansa Suomen etälukiosta PK-Instituuttiin. Yhteiskuntapoliit-
tisena tavoitteena oli luoda perustaa Suomen tähän saakka varsin vähäisen pk-yrittäjäkentän 
vahvistumiselle.

Raportin liiteosassa on tarkasteltu etäopiskelijoiden kotikuntien jakautumista etälukioverkos-
toittain. 

 Tilanne vuonna 2004
– etälukiotoimintaa yli 100 lukiossa

• Lapin etälukioverkosto

• Pohjois-Pohjanmaan 
etälukioverkosto

• Länsi-Suomen 
etälukioverkosto

• Itäsuomalainen 
oppimisverkosto

• Etelä-Pohjanmaan 
etälukioverkosto

• Pirkanmaan 
etälukioverkosto

• Satakunnan 
etälukioverkosto

• Varsinais-Suomen 
etälukioverkosto

• Etelä-Suomen 
etälukioverkosto

• Saimaan 
etälukioverkosto

Kuvio 6. 
Kartat aikuislukioiden sijaintipaikkakunnista 
v. 2000 sekä etälukioverkostoista v. 2004

Lähtökohta 2000
– 54 aikuislukiota
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Taulukko 1. Luettelo ESR-projektioppilaitoksista (tilanne 31.12.2004). Niiden lisäksi etälukio-
verkostoihin kuului muitakin oppilaitoksia.

Kauhajoen lukion aikuislinja, Etelä-Pohjanmaa
Seinäjoen lukion aikuislinja, Etelä-Pohjanmaa
Helsingfors aftongymnasium, Etelä-Suomi
Hämeenlinnan aikuislukio, Etelä-Suomi
Keski-Uudenmaan aikuislukio, Kerava, 

Etelä-Suomi
Kotkan aikuislukio, Etelä-Suomi
Kouvolan iltalukio, Etelä-Suomi
Lohjan lukion aikuislinja, Etelä-Suomi
Porkkalan lukio, Kirkkonummi, Etelä-Suomi
Riihimäen aikuislukio, Etelä-Suomi
Sotungin lukio, Vantaa, Etelä-Suomi
Tapiolan aikuislukio, Espoo, Etelä-Suomi
Vantaan aikuislukio, Etelä-Suomi
Viherlaakson aikuislukio, Espoo, Etelä-Suomi
Iisalmen aikuislukio, Itä-Suomi
Joensuun lyseon lukion aikuislinja, Itä-Suomi
Kajaanin lyseon aikuislinja, Itä-Suomi
Kuopion aikuislukio, Itä-Suomi
Mikkelin Lyseon lukion aikuislinja, Itä-Suomi
Paltamon lukio, Itä-Suomi
Savonlinnan aikuislukio, Itä-Suomi
Varkauden lukion aikuislinja, Itä-Suomi
Ivalon lukio, Lappi
Kemijärven lukio, Lappi
Kemin aikuislukio, Lappi
Keminmaan lukio, Lappi
Kolarin lukio, Lappi
Muurolan lukio, Rovaniemen mlk., Lappi
Pelkosenniemen lukio, Lappi
Pellon lukio, Lappi
Posion lukio, Lappi
Putaan lukio, Tornio, Lappi
Ranuan lukio, Lappi
Rovaniemen aikuislukio, Lappi
Savukosken lukio, Lappi
Simon lukio, Lappi
Sodankylän lukio, Lappi
Tervolan lukio, Lappi
Ylitornion kansalaisopisto, Lappi
Ylitornion yhteiskoulun lukio, Lappi
Jyväskylän aikuislukio, Länsi-Suomi

Tampereen aikuislukio, Länsi-Suomi
Turun iltalukio, Länsi-Suomi
Vaasan lyseon aikuislukio, Länsi-Suomi
Vasa svenska aftonläroverk, Länsi-Suomi
Nokian lukion aikuislinja, Pirkanmaa
Pirkanmaan aikuislukio, Parkano, Pirkanmaa
Ylöjärven lukio, Pirkanmaa
Haapajärven lukio, Pohjois-Pohjanmaa
Haapaveden lukio, Pohjois-Pohjanmaa
Iin lukio, Pohjois-Pohjanmaa
Kuusamon lukio, Pohjois-Pohjanmaa
Kärsämäen lukio, Pohjois-Pohjanmaa
Limingan lukio, Pohjois-Pohjanmaa
Muhoksen lukio, Pohjois-Pohjanmaa
Nivalan lukio, Pohjois-Pohjanmaa
Oulaisten lukio, Pohjois-Pohjanmaa
Oulun aikuislukio, Pohjois-Pohjanmaa
Oulun Lyseon lukio, Pohjois-Pohjanmaa
Oulun Lyseon lukio/ Tyrnävän toimipiste, 

Pohjois-Pohjanmaa
Oulun Lyseon lukio/ Ylikiimingin toimipiste, 

Pohjois-Pohjanmaa
Pudasjärven lukio, Pohjois-Pohjanmaa
Pulkkilan lukio, Pohjois-Pohjanmaa
Pyhäjoen lukio, Pohjois-Pohjanmaa
Pyhäjärven lukio, Pohjois-Pohjanmaa
Raahen lukio, Pohjois-Pohjanmaa
Ruukin lukio, Pohjois-Pohjanmaa
Taivalkosken lukio, Pohjois-Pohjanmaa
Utajärven lukio, Pohjois-Pohjanmaa
Vaalan lukio, Pohjois-Pohjanmaa
Vihannin lukio, Pohjois-Pohjanmaa
Ylivieskan lukio, Pohjois-Pohjanmaa
Vuoksenniskan yhteiskoulun lukio, Imatra, Sai-

maa
Lauttakylän lukion aikuislinja, Huittinen, Satakunta
Porin aikuislukio, Satakunta
Rauman aikuislukio, Satakunta
Elisenvaaran lukio, Karinainen, Varsinais-Suomi
Kosken lukio, Varsinais-Suomi
Loimaan Ammatti-instituutti, Varsinais-Suomi
Loimaan lukio, Varsinais-Suomi

6.3.2. Oppilaitosten yhteistyö

Etälukioiden verkostoitumista edistivät pienten lukioiden lakkautuspelko, lukiolain 12§:n edel-
lyttämä oppilaitosten yhteistyövelvoite ja lopullisena vauhdittajana olivat ainereaalia koskevat 
muutokset ylioppilaskirjoituksissa. Suuret lukiot lähtivät kehittämään reaaliaineiden syventä-
viä kursseja verkoston yhteiselle kurssitarjottimelle, jota varten oppilaitosten eri oppiaineiden 
yhteissuunnittelu lähti liikkeelle.
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Ammatillisten oppilaitosten kahden tutkinnon suorittajien tarve saada yleissivistävien ainei-
den opetusta lukioista mahdollistui myös verkostoyhteistyön ja yhteisten kurssitarjottimien 
kautta.

Pienten lukioiden lehtoraatit ovat monissa aineissa lukion ja peruskoulun yhteisiä virkoja. 
Etälukion tuomat uudet opiskelijat ovat tervetullut lisä lehtoraattien säilymiselle ja näin ollen 
varmistavat myös pätevän opettajavoiman pysyvyyttä myös peruskoulun puolella. Etälukion 
kokonaisvaikutus haja-asutetun Suomen sivistyskentässä on koettu merkittäväksi.

Vuosien 2000–2004 aikana etälukioverkostot itsenäistyvät vuosi vuodelta ja hallinnointi ta-
pahtui aluekoordinaattorien, alueellisten projektipäälliköiden ja ohjausryhmien kautta. Alueel-
listen verkostojen loppuraportit on laadittu varsin itsenäisesti ja ne on julkaistu myös erillisinä 
julkaisuina.

Itä- Suomen etälukioverkosto (www.itasuomenetalukioverkko.fi )

Itä-Suomen etälukiotoiminta on edennyt koko verkostona pedagogisesti pisimmälle. Kehittä-
jäoppilaitokset olivat kaikki aikuislukioita ja noudattivat aikuisten lukio-opintojen tuntijakoa ja 
aikuisten opetussuunnitelmien perusteita. Lähtökohtana oli alusta alkaen oppimisalustojen 
käyttö ja siihen liittyvä verkkopedagoginen koulutus. Tämä mahdollistui niin, että IBM lahjoitti 
Lotus LearningSpace -oppimisalustan etälukioiden käyttöön. Lähiopetusta ei hajautettu aluksi 
lainkaan eikä videoneuvottelulaiteita ollut opetuskäytössä. Niitä käytettiin lähinnä opettajien 
koulutusprosessien ja koordinaattorin työkaluna. Etäopiskelun joustavuutta rajoitti aikaan ja 
paikkaan sidottu lähiopetus niiden etäopiskelijoiden osalta, jotka tarvitsivat opintojensa tueksi 
myös lähiopetusta. Tämä saattoi rajoittaa opiskeluun osallistumista pitkien matkojen takaa ja 
saattoi heijastua opintojen keskeyttämiseen. Joustavuutta haettiin jatkuvalla sisäänotolla ja 
opetuksen eriyttämisellä omatahtisen opiskeluun. Tämä puolestaan lisäsi opiskelijamääriä 
ja ennaltaehkäisi eroamisia. Yksilöllistä opiskelua tuettiin myös eri oppiaineissa annettavalla 
ohjauksella eli tutoroinnilla.

Kuvio 7. Verkostojen kehittämisprosessi

ao

lukio

ao

lukiolukio

lukio

ao

ao etälukio
(www.oph.fi /etalukio)

I vaihe

Kahden tutkinnon suorittajat; 
ammatillisista oppilaitoksista
opiskelevat etälukiolaiset

Opinnot toisesta lukiosta
* pienten lukioiden tuki
* valintojen lisääminen

Aikuisten lukiokoulutusväylä

II vaihe

Verkostoyhteistyö ja virtuaaliset 
opinnot
* mm. yrittäjyysopinnot, kestävä 

kehitys ja muut aihekokonaisuu-
det, valinnaiset kurssit jne

*ao = ammatillinen oppilaitos
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Varkauden etälukion kokeili etäopetusta Kesälahdelle, missä ei ollut lukiota. Halukkaista 
muodostettiin oma etäryhmä, joka opiskeli kansalaisopiston tiloissa ja osittain myös sen oh-
jannassa. Toinen uusi avaus oli Varkauden etälukion ja metsäteollisuusyritysten yhteistyö, 
jossa etälukion opettajat toimivat henkilöstön kouluttajina mm. keskijohdon kielitaitojen päi-
vitystyössä. Kuopiossa etälukiolaisilla oli mahdollisuus kesälukion kautta vahvistaa ja no-
peuttaa opintojaan. Iisalmen aikuislukio vahvisti toimintaansa opiskelijamäärän kasvaessa 
etälukiotoiminnan kautta.

Projektipäällikkönä toimi rehtori Leena Suonio Varkaudesta. Ohjausryhmän puheenjohtajana 
toimi toimialajohtaja Maritta Vuorinen Kuopiosta. Itä-Suomessa otettiin käyttöön heti alusta 
alkaen keskitetty hallinnointi- ja talousvastuu, jonka hoiti Kuopion kaupunki, vastuuhenkilönä 
lukiotoimensihteeri Eila Kaijärvi-Pekkola. Keskittäminen onnistui ja se hoidettiin erittäin hyvin. 
Toimintamalli sovittiin etukäteen kuntien kanssa, se oli selkeä ja tyydytti kaikkia osapuolia.

Itä-Suomessa tehty kehittämistyö oli erittäin hyvin onnistunutta. Tämä mahdollisti projektin 
päätyttyä etälukiotoiminnan vakiinnuttamisen, joka toimii normaalien kunnille tulevien valtion-
osuuksien ja kuntien rahoituksen turvin. 

Etälukioverkostot laajenivat toisen asteen oppimisverkostoiksi 1.1.2004 lähtien. Itäsuoma-
laisen oppimisverkoston kehittämiseen saatiin lääninhallituksen kautta ESR -rahoitusta ke-
hittämisvuosille 2004–2006. Rahoitus sisältää kahden päätoimisen projektityöntekijän palk-
kauksen sekä taloushallinnosta vastaavan henkilön palkkauksen. Uuden etälukiotoiminnan 
tuloksena kehitetyn oppimisverkoston kehittämisestä vastaavat etälukiotoiminnasta vastan-
neet henkilöt projektipäällikkö Leena Suonio, projektisuunnittelija Eila Kaijärvi-Pekkola ja uu-
tena työntekijänä projektisuunnittelija Anu Wulff. Itäsuomalaisen oppimisverkoston portaali 
on osoitteessa www.isoverkosto.fi .

Kuvio 8. Itäsuomalainen oppimisverkosto 2004–2006.

Toisen asteen ammatillinen ja yleissivistävä koulutus, alueen yliopistot, alueelliset yhteistyöverkot ja pienet 
virtuaalikouluhankkeet, pienten lukioiden verkosto, alueelliset / paikalliset resurssi- ja oppimiskeskukset.

Verkoston tehtävät
– tasa-arvoiset koulutuspalvelut
– opetuksen verkostomallit ja 

yhteinen virtuaalikurssitarjonta
– innovaatioita tukevat organisaatio- 
 ja rahoitusmallit 
– pienten virtuaalikouluhankkeiden 

laajempi hyödyntäminen 
– kehittämis- ja tukipalvelut, 
 uuden tekniikan hyödyntäminen
– kansalliset ja kansainväliset 
 erikoistehtävät

Pohjois-Savo
– yhteistyö-/ alueverkot

(21 oppilaitosta)

Kainuu
– Kainuun maakunta

– lukiokoulutus

Itä-Suomen etälukioverkko
– Itä-Suomen nykyiset 

etäoppilaitokset

Pohjois-Karjala
– yhteistyö- / alueverkot

(9 oppilaitosta)

Itä-Suomen yliopistot
– opettajien koulutus
– kehittämis- ja tukipalvelut
– tutkimus ja arviointi

Kansall. ja 
kansainväl. 
yhteistyö 

OPH
YLE

Etelä-Savo
– yhteistyö-/ alueverkot

(5 oppilaitosta)
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Pohjois-Pohjanmaan etälukioverkosto (www.lyseo.edu.ouka.fi /etalukio)

Pohjois-Pohjanmaan etäopetustoiminnalla on juurensa jo 1990-luvun lopulla toimineessa 
Oulu-Tyrnävä-Ylikiiminki lukion monimuotokokeilussa. Tyrnävä ja Ylikiiminki eivät saaneet 
toistuvista hakemuksista huolimatta omaa lukiolupaa, jolloin oivallettiin yhteissuunnittelun tu-
loksena lähteä kehittämään Oulun lyseon sivupisteperiaatteella uutta tieto- ja viestintätekniik-
kaa hyödyntävä lukioyhteistyökuvio Tyrnävän ja Ylikiimingin kanssa. Hankkeen puuhahen-
kilöitä olivat kunnanjohtaja Tapani Tölli ja sivistystoimenjohtaja Juhani Jäälinoja Tyrnävältä, 
kunnanjohtaja Juhani Rajatie ja kansanopiston osastonjohtaja Leena Laine Ylikiimingistä, 
rehtori Pekka Sallinen Oulun Lyseon lukiosta ja opetusneuvos Tellervo Renko Opetushalli-
tuksesta. Samaan aikaan alkoi Opetushallituksen etälukioprojekti, johon rehtori Antti Aava-
rinteen johdolla myös Oulun aikuislukio liittyi ja myöhemmin myös Oulu-Tyrnävä-Ylikiiminki 
monimuotolukioverkko.

Pohjois-Pohjanmaalla toimi yksi aikuislukio ja runsaasti pieniä päivälukioita. Yleinen koulu-
tuksessa omaksuttu piirre oli tehdä Oulun läänistä teknologialääni, sillä laajeneva Nokian 
toiminta imi runsaasti insinöörivoimia koko maakunnasta. Paitsi nuorten teknologiataitojen 
kehittäminen myös aikuisten lukiokoulutuksen edistäminen muuallakin kuin Oulun aikuisluki-
on toimialueella koettiin tärkeäksi. Etälukioverkostoon liittyivät ylläpitäjien sopimuksilla lähes 
kaikki maakunnan päivälukiot. Verkostossa noudatetaan etäopiskelijoiden osalta aikuisten 
lukio-opetuksen tuntijakoa ja opetussuunnitelman perusteita eli samaa kuin Oulun aikuislu-
kiossa. 

Maakuntaliitto ja kunnat rahoittivat laitehankintoja. Jokaiseen etälukiopisteeseen hankittiin 
korkeatasoiset videoneuvottelulaitteet ja aluksi yksi hyvä siltayhteys, myöhemmin useita 
sekä sittemmin IP-yhteydet. Videolaitteiden avulla Oulun aikuislukion lähiopetus hajautettiin 
eri puolilla maakuntaa oleviin etälukiopisteisiin ja oman paikkakunnan lukio-opettajat toimi-
vat lähitutoreina etäopiskelijoilleen. Tästä kehittyi etäopetuksen antamisen hajauttaminen 
muuallekin kuin Ouluun. Projektipäällikkö Susanna Hellstenin aikana etäopetusta kehitettiin 
työjärjestyksen tekoa ja opetustarjonnan organisointia helpottavan ”etäilmo-ohjelman” avulla 
useista eri pisteistä tapahtuvaksi video-opetukseksi. Tämän lisäksi otettiin käyttöön oppimis-

Etälukio-opiskelijoita 
lähiopetuksessa Oulun 
aikuislukiossa. Opetus 
välitetään samanaikai-
sesti videoneuvottelun 

välityksellä useaan 
etäpisteeseen.
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alusta, jonka avulla ohjaus ja opetuksen eriyttämistä voitiin kehittää joustavampaan suun-
taan. 

Pohjois-Pohjanmaan etäopetusmalli on vahvasti aikaan ja paikkaan sidottua lähiopetuksen 
samanaikaisuuden takia, mutta lähiopetuksen hajauttaminen etäpisteisiin vähentää etäopis-
kelijoiden matkoja ja ryhmäyttää opiskelijoita tutussa ympäristössä. Sen sijaan omatahtinen 
opiskelu ei ole kovinkaan joustavaa, mikäli opettajat eivät suostu oppimisalustan avulla eri-
yttämiseen.

Pohjois-Pohjanmaan monimuotokokeilun ja etälukioverkoston koordinaattoreina toimivat 
v. 1997–2004 Maire Syrjäkari, Anna-Maija Kajaste, Markku Hellsten ja Susanna Hellsten. 
Etälukioverkoston talouden hallinnointi tapahtui Oulun kaupungin toimesta. Etälukiotoiminta 
perustui kuntien välisiin sopimuksiin, joiden sopimusmalli on loppuraportin liitteenä. Etälukio-
malli on toiminut ja vakiintunut myös 1.1.2004 lähtien toimimaan valtionosuuksien ja kuntien 
rahoituksen turvin.

Etälukioprojekti tuotti uuden vaiheen. ESR tavoite 1-ohjelma-alueen seutukunnallisten etälu-
kiomallien kehittäminen jatkuu vuosina 2004–2006, jossa tavoitteena on etäopetuksen käyt-
töönotto myös nuorten lukio-opinnoissa. Kehittämistyöhön osallistuvat Koillismaan, Siikalat-
van ja Oulun kaaren lukiokunnat. Vuoden 2004 aikana Pohjois-Pohjanmaan etälukioverkosto 
on tehnyt yhteistyösopimuksen alueen ammatillisten oppilaitosten ylläpitäjien kanssa oppilai-
tosten välisestä yhteistyöstä, jolloin mm. kahden tutkinnon suorittaminen helpottuu.

Lapin etälukioverkosto (www.kemi.fi /vlukio)

Lapin väestökato on aiheuttanut kuntatasolla syvän huolen lukioiden säilymisestä, mikä oli 
hyvä lähtökohta ylläpitäjien ja oppilaitosten yhteistyön onnistumiselle. Tahtotila uusien ratkai-
sujen löytämiseksi oli olemassa. Haluttiin laadukkaat ja riittävän monipuoliset lukiopalvelut 
kuntiin ja seutukuntiin, projektin edetessä koko läänin alueelle. Etälukioverkosto laajeni ja 
toistaiseksi vain kaksi lukiokuntaa ei ole mukana.

Kehittämisen lähtökohtana oli WebCT- oppimisympäristön käyttö ja yhteinen lukion tuntijaon 
mukainen kurssitarjotin. Yhteistyövälineistöä täydennettiin varsin pian videoneuvottelulait-
teilla ja LearnLinc -ohjelman käytöllä. Uuden tieto- ja viestintätekniikan käyttö ja pedagogi-
set soveltamiset käytännön etäopetus- ja ohjaustyössä edellyttivät pitkäkestoisen koulutus-
prosessin, johon kaikki etäopettajat ja rehtorit osallistuivat innostuneesti. Kemin aikuislukio 
oli Opetushallituksen valitsema alueellisesta kehittämisestä vastaava kärkioppilaitos, jonka 
opettajat erikoistuivat oman aineensa verkko-opetukseen, ohjaukseen ja verkkokurssien te-
koon viikoittaisten Etana -palaverien muodossa.

Etälukiotoiminta perustui jokaisen lukion ydinosaamiseen ja opetuspalvelujen tarjontaan ja 
sen lisäksi muilta oppilaitoksilta saatavaan tarjous- ja ostopalveluun. Kurssihinta oli tutkinto-
tavoitteiselta opiskelijalta 100 euroa. Tämä perittiin etäopiskelijan kotikunnalta ilmoittautumi-
sen yhteydessä ja aineopiskelijamaksu oli 25 euroa. Projektin kehittämistyö loi vakiintuneen 
lukion koulutuspalvelumuodon sekä aikuisille että nuorille. Samalla mallilla voidaan kehittää 
perusopetuspalveluja ja ammatillisten oppilaitosten teoriaopintoja sekä aikuisten näyttötut-
kintojen teoriaopintoja.
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Lapin etälukioverkoston ohjaus- ja seurantaryhmä oli koottu onnistuneesti luottamusmiehistä, 
etäopiskelijoista, yrittäjistä, ammatillisen oppilaitoksen ja lukion edustajista. Etälukioprojektin 
aluekoordinaattorina toimivat rehtori Matti Lauronen, rehtori Pertti Henttinen ja opettaja Pau-
la Uusitalo. Talousvastaavana toimi va. rehtori Leena Lotvonen-Siren ja kirjapitovastaavana 
Raija Ikäheimo. Suuret kiitokset arvokkaasta valtakunnallisesta ja alueellisesta kehittämis-
työstä. 

Länsi- ja Etelä-Suomen etälukioverkostot (www.oph.fi /etalukio/lukiot.html)

Opetushallituksen hallinnoima ESR tavoite 3-ohjelman mukainen Etälukiosta virtuaaliverkok-
si -projekti kohdistui pääosin Etelä- ja Länsi-Suomen läänien alueelle. Kaikkiaan ESR 3-pro-
jektissa oli mukana 29 kuntaa ja niiden 34 oppilaitosta: 19 aikuislukiota, 14 lukiota ja 1 am-
matillinen oppilaitos. Projektin toimialueelle muodostettiin viisi alueellista etälukioverkostoa: 
Etelä-Suomen, Varsinais-Suomen, Pirkanmaan, Etelä-Pohjanmaan ja Länsi-Suomen isojen 
kaupunkien verkostot. Oulun läänissä sijaitsevat oppilaitokset liittyivät Pohjois-Pohjanmaan 
etälukioverkostoon. Satakuntaan luotiin oma etälukioverkosto, jonka kehittämistä rahoitti Sa-
takuntaliitto. 

Etälukioverkostoille nimettiin rehtorien keskuudesta osa-aikaiset aluekoordinaattorit, joiden 
projektiin liittyvää kehittämistyötä rahoitettiin Opetushallituksen ESR 3-määrärahasta. Pää-
toimisten koordinaattorien palkkaamiseen ei ollut taloudellisia edellytyksiä projektirahoituk-
sella. Aluekoordinaattoreina toimineet henkilöt on lueteltu luvussa 5.1.

Etälukioverkostot kehittivät omat verkkoportaalipalvelunsa, joihin koottiin mm. verkostojen 
yhteiset etäkurssitarjottimet, yhteys- ja ilmoittautumistiedot sekä etälukio-opiskeluun liittyvää 
yleistietoa ja opinto-ohjausaineistoa. Projektin tuloksena etälukioverkostoissa kehitettiin eri-
laisia etälukio-opetuksen organisointi- ja toteutusmalleja (mm. laatupalkinnolla palkittu Par-
kanon etäopetusmalli), joita voidaan soveltaa lähes sellaisenaan tai osin muunneltuna etälu-
kiotoiminnassa muuallakin tai muiden koulumuotojen etäopetuksessa.

Matematiikan opet-
taja Leena Lotvonen 

antamassa Learn-
Linc-opetusta Kemis-
tä Ranualle ja Kemi-

järvelle.
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6.4. TUOTTEET

6.4.1. Etälukion sisältöpalvelut

Etälukioportaali (www.oph.fi /etalukio)

Lähtökohdat
Ensimmäiset etälukion www-sivut julkaistiin Opetushallituksen palvelimella heti etälukiopro-
jektin I-vaiheen käynnistyttyä vuonna 1997. WWW-opiskelumoduulien tuotanto käynnistet-
tiin samana vuonna, ja ensimmäiset opiskelumoduulit valmistuivat vuoden lopulla. Etälukion 
www-sivuston sisältönä oli alkuvaiheessa lähinnä opiskelijalle suunnattua yleistietoa etälu-
kio-opiskelusta ja etälukioprojektista sekä Opetushallituksen ja YLE:n tuottamista etäopiske-
lun tukimateriaaleista. 

Etälukion www-sivujen ylläpito oli alkuvaiheessa jaettu niin, että sisällöstä vastasivat etälu-
kioprojektin työntekijät ja teknisestä toteutuksesta ja palvelimelle siirrosta Opetushallituksen 
webmaster. Vähitellen myös sivuston tekninen toteutus siirtyi projektin työntekijälle (Kimmo 
Koskinen), jolloin sivujen päivitysnopeus parani selvästi.

Portaalin kehittäminen 2000–2004
Etälukion www-sivusto oli laajentunut etälukioprojektin II-vaiheen käynnistyessä varsin laa-
jaksi. Sivuston vanha rakenne ja ulkoasu eivät olleet enää ajanmukaiset, joten päätettiin 
käynnistää uuden etälukioportaalin suunnittelu. Rakenne ja ulkoasu suunniteltiin ja toteutet-
tiin Opetushallituksessa virkatyönä (Raimo Valkama, Kimmo Koskinen, Tellervo Renko, Ella 
Kiesi). 

Uusittu etälukioportaali julkaistiin syksyllä 2000. Portaali jaettiin sisällön mukaan kolmeen 
osaan ja etusivun rakenne toteutettiin sitä vastaavasti kolmepalstaisena. Vasemmalle palstal-
le sijoitettiin erityisesti opiskelijalle suunnattu aineisto eli mm. yleisinfoa etälukio-opiskelusta, 

Etälukio-opettaja 
Marita Peltonie-
mi Pirkanmaan 
aikuislukiosta 
keskustelemassa 
etäopiskelijoiden-
sa kanssa.
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etälukio-oppilaitoksista ja -verkostoista, opintotarjonnasta ja ilmoittautumisesta sekä etäopis-
kelun tukiaineisto ainekohtaisesti jaoteltuna. Oikea palsta varattiin selvästi etälukioprojektiin 
liittyville asioille, mm. ESR-projektin toteuttamiseen liittyvät ohjeet ja lomakkeet, kehittämis-
verkostojen työtä tukevat aineistot, projektin tilastot ja koulutusasiat. Keskipalsta oli tarkoitet-
tu ajankohtaisten, keskeisten asioiden esille tuontiin. 

Etälukioportaali on ollut yksi Opetushallituksen suosituimmista www-palveluista. Etälukion 
etusivu on vuosina 2000–2004 ollut jatkuvasti sijoilla 2.-6. Opetushallituksen www-sivujen 
kuukausittaisissa kävijätilastoissa (tilasto kattaa sekä www.oph.fi - että www.edu.fi -sivustot). 
Vuonna 2004 etälukion etusivu oli kävijämäärässä mitattuna Opetushallituksen kaikkien 
www-sivustojen 4. suosituin sivu, johon kirjautui noin 111 400 käyntiä (kasvua v. 2003 verrat-
tuna yli 13 %). Oppiaineiden oppimateriaalisivuista suosituimpia ovat olleet kemian, fysiikan 
ja pitkän matematiikan sivut.

Opetushallituksen 
etälukioportaalin 
etusivu (www.oph.
fi /etalukio/index.
html) on kävijämää-
rässä mitattuna yksi 
Opetushallituksen 
suosituimpia www-
sivuja.
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Taulukko 2. Etälukioportaalin suosituimmat www-sivut vuonna 2004 sivukäyntien mukaan 
(www.oph.fi /etalukio).

WWW-sivu Käyntejä v. 2004

1.  ETÄLUKIO, etusivu 111 389

2.  Kemia, etusivu 25 392

3.  Fysiikka, etusivu 24 909

4.  Pitkä matematiikka, etusivu 22 385

5.  Espanja, etusivu 20 956

6.  Ruotsi, etusivu 17 188

Etälukion www-opiskeluaineisto

Etäopiskelua tukevan verkko-opiskelumateriaalin tarve oli etälukioprojektin I-vaiheen käyn-
nistyessä ilmeinen. Etälukio-opiskeluun soveltuvaa suomenkielistä opiskelumateriaalia ei ol-
lut saatavilla. Koska kaupallisilla oppimateriaalikustantajilla ei tuolloin ollut intressejä aloittaa 
itse etälukion verkkomateriaalin tuottamista, päätti Opetushallitus aloittaa www-opiskeluma-
teriaalin tuotannon vuonna 1997. WWW-materiaalin tekemistä alettiin rahoittaa Opetushal-
lituksen Suomi tietoyhteiskunnaksi -rahoituksesta, vähälevikkisen oppimateriaalin rahoituk-
sesta ja osittain myös kirjankustantajien tuella. Kustantajat valitsivat kirjantekijöistään edus-
tajia Opetushallituksen ja Yleisradion tekijäryhmiin. WWW-materiaali laadittiin oppikirjoista 
riippumattomaksi.

Etälukion www-opiskeluaineiston tuotantotavoitteena oli valmistaa vuosittaisten määrära-
hojen puitteissa www-pohjaisia opiskelumoduuleja kaikkiin lukion oppiaineisiin. Moduulit tuli 
laatia voimassa olevien aikuislukion opetussuunnitelmien perusteiden tavoitteita ja sisältöjä 
noudattaen. Rahoituksen vähäisyyden vuoksi kaikkien oppiaineiden opiskelumoduuleja ei 
voitu tehdä kurssikohtaisesti. Varsinkin reaaliaineiden kohdalla päädyttiinkin laajempiin asia- 
tai teemakohtaisiin moduuleihin, jotka koostuivat siten useiden lukiokurssien asiasisällöistä. 

Lähtökohtana oli tieto, että etälukio-opiskelijoiden käytössä olivat ensisijaisena oppimateriaa-
lina oppikirjat ja opettajan laatima aineisto. Opiskelumoduulien tuli olla luonteeltaan oppikir-
joja täydentävää tukimateriaalia kurssien keskeisimpiin solmukohtiin. Verkko-oppimateriaalia 
ei kuitenkaan haluttu sitoa suoraan mihinkään kirjasarjaan, vaan sen tuli olla oppikirjakytkök-
sistä vapaata. Etälukion www-opiskeluaineistolle ei luotu yhtenäistä ulkoasuformaattia, vaan 
eri oppiaineiden sivujen tekijät saivat varsin itsenäisesti suunnitella sivustonsa rakenteen ja 
ulkoasun.

WWW-oppimateriaalin tekijöiksi valittiin pääosin samoja tekijöitä, jotka toimivat myös etälukion 
radio-opetusohjelmien tekijöinä. Koska vain pienellä osalla tekijöistä oli alkuvaiheessa valmi-
udet www-moduulien tekniseen toteutukseen, käynnistettiin tekijöiden koulutus välittömästi. 
Alkuvaiheessa tekninen toteutus teetettiin osittain myös etälukioprojektin sidosryhmäyhteis-
työnä Otavalla ja WSOY:llä. Varsin pian toimivimmiksi ratkaisuiksi osoittautuivat tekijätiimit, 
jossa käsikirjoituksen ja teknisen toteutuksen tekeminen oli jaettu eri ihmisille. Käsikirjoituk-
sesta vastasivat ko. aineen opettajat (yleensä 1-3 opettajaa/ tekijäryhmä) ja teknisestä koo-
dauksesta tuttu henkilö, esimerkiksi atk-opettajakollega, opiskelija tai perheenjäsen. 
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Etälukion www-opiskelumoduuleista tehtiin kustannussopimukset Opetushallituksen ja teki-
jöiden välillä (ks. raportin liiteosa). Moduulien tekijänpalkkiot määriteltiin moduulikohtaisesti 
aineiston laajuuden, vuorovaikutuksellisten elementtien käytön (mm. animaatiot) sekä verk-
kopedagogisen ja teknisen toteutuksen laadun perusteella. Tekijänpalkkiot vaihtelivat yleen-
sä 1 500 eurosta 2 700 euroon/ moduuli, moduulin osittaisesta päivittämisestä maksettiin 
vähemmän. Opetushallitus tuotti etälukioprojektin I-vaiheessa v. 1997–99 yhteensä 76 ja II-
vaiheessa v. 2000–2003 yhteensä 74 eli kaikkiaan 150 www-opiskelumoduulia. Tarkemmat 
vuosittaiset valmistumismäärät käyvät ilmi oheisesta kuviosta. 

Kuvio 9. Opetushallituksen www-etäopiskelumoduulien tuotanto v. 1997–2003
(luvut sisältävät myös uusitut/päivitetyt moduulit)

Jo vuodesta 2000 alkaen alettiin varhaisempaa www-tuotantoa päivittää ajanmukaisemmaksi. 
Erityisesti panostettiin lyhyen matematiikan, kemian ja fysiikan aineiston uusimiseen. Vuonna 
2004 käynnistettiin laajempi www-moduulien uusimisprojekti, jonka tavoitteena on uusia etä-
lukion www-aineistot kurssikohtaisiksi elokuussa 2005 voimaan tulevien opetussuunnitelmien 
perusteiden pohjalta v. 2006 loppuun mennessä. Samassa yhteydessä etälukioaineistossa 
otetaan käyttöön yhtenäinen visuaalinen ulkoasu ja navigointirakenne.

Opiskelija.edu.fi  -verkko-opintopalvelu (http://opiskelija.edu.fi )

Opetushallitus kehitti etälukioprojektin ja ammatillisen peruskoulutuksen virtuaalikoulun yh-
teistyönä vuoden 2004 aikana uuden valtakunnallisen verkko-opintopalvelun Opiskelija.edu.
fi :n, joka julkaistiin osoitteessa http://opiskelija.edu.fi . Palvelu on suunnattu erityisesti lukion 
ja ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijoille ja opinto-ohjaajille. Palveluun on koottu toisen 
asteen koulutuksen valtakunnallista verkko-opintotarjontaa sekä verkko-opiskelua ja ohjaus-
ta tukevaa muuta aineistoa. 
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Verkko-opintotarjontapalvelu lisää joustavuutta ja valinnanmahdollisuuksia opiskelijoiden 
opintotarjontaan, helpottaa oppilaitosten työtä monipuolisen opinto-tarjonnan järjestämises-
sä ja mahdollistaa myös harvinaisimpien opintojen tarjoamisen. Palvelu soveltuu erityisesti 
pienten oppilaitosten opetustarjonnan tukemiseen ja se tukee ammatillisen peruskoulutuksen 
ja lukioiden yhteistyön kehittämistä käytännön tasolla.

Alueelliset etälukioportaalit

Etälukioverkostot toteuttivat etälukioprojektin aikana omat etälukioportaalinsa. Niihin koottiin 
mm. tietoa verkostosta ja siihen kuuluvista oppilaitoksista, yleistietoa etälukio-opiskelusta, 
kurssimateriaalia sekä etäkurssitarjottimet. Etälukioverkostojen portaalien osoitteet löytyvät 
Opetushallituksen etälukioportaalista (www.oph.fi /lukiot.html).

6.4.2. Etälukion yrittäjyysopinnot

Turun kauppakorkeakoulun PK-Instituutin Yrittäjyysväylä (www.tukkk.fi /etalukio)

Opetushallitus ja Turun kauppakorkeakoulun PK-Instituutti jatkoivat jo vuonna 1997 aloitet-
tua yrittäjyyden etäopintokokonaisuuden (Yrittäjyysväylän) kehittämistä vuosina 2000–2004. 
Yrittäjyysväylän avulla opiskelijat voivat opiskella yrittäjyyttä täysin virtuaalisesti omaan tah-
tiin, ajasta ja paikasta riippumatta. Se oli tarkoitettu valtakunnallisesti kaikille toisen asteen 
opiskelijoille, yrittäjiksi aikoville ja jo yrittäjinä toimiville henkilöille. 

Turun kauppakorkeakoulun PK-Instituutti vastasi yrittäjyysväylän oppimateriaalin kehittä-
misestä ja ylläpidosta sekä yrittäjyysopintojen tarjoamisesta, sisällöllisestä ohjauksesta ja 
arvioinnista. Yrittäjyyden verkko-opiskelijat olivat etälukioiden tai ammatillisten oppilaitosten 
opiskelijoita. Yrittäjyysopintoihin ilmoittautuminen, opinto-ohjaus ja suoritusmerkintöjen anta-
minen oli lähettävän etälukion/ oppilaitoksen vastuulla.

Kuvio 10. 
Yrittäjyysopinnot Turun kauppakorkeakoulun PK-Instituutin ja etälukioiden yhteistyönä.

PK-Instituutti
– Materiaalituotanto
– Opetus ja tutorointi

Etälukio
– Opiskelijahallinto

OPISKELIJA

Oheismateriaali, 
suoritukset, 
tutorointi

Oheismateriaali, 
suoritukset

Harjoitukset, 
palaute, 

tutorointi 
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Yrittäjyysväylä oli alkujaan viiden lukiokurssin (moduulin) laajuinen yrittäjyyden opintokoko-
naisuus, jota laajennettiin v. 2004 uudella Yrittäjyyden trendit -moduulilla. Opiskelijalla oli 
mahdollisuus valita kursseista, joita olivat: Yrittäjyys yksilötasolla, Liiketoiminta, Yrityksen dy-
namiikka, Tuotanto ja markkinointi sekä Yrittäjyys yhteiskunnassa ja Yrittäjyyden trendit. 

Yrittäjyysopinnot oli tarkoitettu suoritettavaksi täysin verkkovälitteisesti. Opiskelu tapahtui 
WebCT -verkko-oppimisympäristössä. Kaikki kurssien suorittamiseen liittyvä opiskeluaineis-
to ja opiskelijaa ohjaava tukiaineisto oli sähköisenä Yrittäjyysväylän kurssialueella (www.
tukkk.fi /etalukio). Opiskeluaineisto koostui verkkoteksteistä, radio-ohjelmista, etätehtävistä 
sekä oheiskirjallisuus- ja linkkiluetteloista. Lisäksi yhteistyössä Yleisradion kanssa tuotettiin 
viisiosainen Opi yrittäjyyttä -tv-ohjelmasarja v. 2004, joka tukee tavoitteiltaan ja sisällöiltään 
Yrittäjyysväylän yrittäjyysopintoja.

Yrittäjyysopinnot voidaan lukea osaksi opiskelijan lukio-opintoja. Koko lukiotutkinnon suorit-
taville opinnot olivat maksuttomia, aineopiskelijoille maksullisia. Opetushallitus rahoitti Yrittä-
jyysväylän kautta suoritettavien etälukion yrittäjyysopintojen ohjaus- ja arviointityötä vuosina 
2003–2004, jolloin yrittäjyysopintokurssien suorittaminen oli opiskelijan lähettävälle oppilai-
tokselle maksutonta. Opetushallituksen kustannukset yrittäjyysopintopalvelun ylläpidosta oli-
vat yhteensä 71 943 euroa (39 335 euroa v. 2003 ja 32 608 euroa v. 2004).

Yrittäjyysopintoihin oli v. 2003 ilmoittautunut kaikkiaan 110 opiskelijaa 20 oppilaitoksesta. 
Vuonna 2004 opiskelijoita oli 178 yhteensä 32 oppilaitoksesta. Yrittäjyyskurssien osasuori-
tuksia tehtiin 168 kpl (vastaa 34 opintoviikkoa/kurssia) v. 2003 ja 722 kpl (vastaa 145 opinto-
viikkoa/kurssia) v. 2004. 

Turun kauppakorkeakoulun PK-Instituutti järjesti vuosina 2004–2005 Virtuaaliset yrittäjyys-
opinnot toisella asteella -opettajien täydennyskoulutuksen (3 ov.) Opetushallituksen rahoit-
tamana opetustoimen henkilöstökoulutuksena. Koulutus oli suunnattu 60:lle toisen asteen 
koulutuksen aineenopettajille, ensisijaisesti etälukio-oppilaitosten yrittäjyyden yhteysopetta-
jille. Koulutuksessa perehdyttiin yrittäjyyteen oppiaineena, Yrittäjyysväylän opetussisältöihin 
ja verkko-oppimisympäristöön sekä lisättiin opettajien valmiuksia yrittäjyyttä opiskelevien etä-
opiskelijoiden tukemiseen ja motivointiin. Koulutuksella tuettiin opettajien valmiuksia alueel-
listen yrittäjyysopintojen kehittämiseen.

Opetushallituksen, Turun kauppakorkeakoulun PK-Instituutin ja Yleisradion yhteistyöllä tuo-
tettu yrittäjyysopintokokonaisuus (verkko-opiskelumuoto, www-aineisto sekä tv- ja radio-oh-
jelmat) toimivat malliesimerkkinä, jota voitiin hyödyntää perusopetuksen ja lukion opetus-
suunnitelmien uudistamisessa.

Alueellisten yrittäjyysopintojen kehittäminen

Pohjois-Pohjanmaan kaupan ja hallinnon alan ammatilliset oppilaitokset (ns. virtuaalimer-
konomikoulu, johon kuuluvat Oulaisten Instituutti, Haapajärven ammatti-instituutti, Raahen 
Porvari- ja Kauppakoulu, Oulun kauppaoppilaitos ja Kuusamon ammatti-instituutti) tekivät 
Pohjois-Pohjanmaan etälukioverkoston kanssa sopimuksen yrittäjyyden verkko-opintojen ke-
hittämisestä ja tarjoamisesta v. 2004 alusta alkaen Turun mallin mukaisesti. Kehittämistyötä 
tuettiin Opetushallitus rahoittamalla YritVOp -kehittämishankkeella v. 2003–2004. Tavoitteena 
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oli kehittää Pohjois-Pohjanmaan alueelle pysyvä toimintamalli lukion ja muiden toisen asteen 
oppilaitosten yrittäjyyden verkko-opintoihin, niiden rahoitukseen, hallinnointiin, toteutukseen 
ja pedagogiikkaan. 

Pohjois-Pohjanmaan yrittäjyyden verkko-opinnot koostuvat viidestä 1 opintoviikon (40h) 
opinnoista, jotka suoritetaan etäopintoina verkko-oppimisympäristössä. Moduulit ovat toisis-
taan riippumattomia ja itsenäisiä eli oppija voi suorittaa myös yksittäisiä moduuleja. Jokai-
nen kaupallisen alan oppilaitos vastaa yhden yrittäjyysmoduulin kehittämisestä ja opintojen 
koordinaattorina toimii Oulaisten Instituutti. Koordinaattorioppilaitos hoitaa ilmoittautumisten 
vastaanoton ja jakaa oppijat ryhmiin sekä antaa tutoroivalle oppilaitokselle tehtäväksi kurssin 
pitämisen. Tutoroiva oppilaitos hoitaa kurssin ohjauksen ja toimittaa arvioinnit koordinoivalle 
oppilaitokselle, joka puolestaan toimittaa arvioinnit ja todistukset oppijan lukioon.

Opintojen suoritusaika on etukäteen määrätty eli moduulien suorittaminen itsenäisesti ja 
oman aikataulun mukaan ei ole mahdollista. Pohjois-Pohjanmaan yrittäjyysopintojen kurssit 
ovat: Yrittäjyys yksilön näkökulmasta, Markkinointi yrityksen menestystekijänä, Yrityksen toi-
mintaympäristöt, Yrityksen talous ja Liiketoiminnan suunnittelu. Vuoden 2004 moduulit ohjat-
tiin etälukion Optima -ympäristössä. Moduuleihin osallistui 3-12 opiskelijaa, joista noin puolet 
suoritti opinnot loppuun. Vuonna 2005 käytetään ohjaukseen tutoroivan oppilaitoksen omaa 
verkko-oppimisalustaa. 

Myös muualla Suomessa, mm. Lapissa, Etelä-Pohjanmaalla ja Kymenlaaksossa, käynnis-
tettiin Pohjois-Pohjanmaan tapaan alueellisten yrittäjyysopintojen kehittäminen lukioiden ja 
ammatillisten oppilaitosten yhteistyönä. Alueellisten yrittäjyysopintojen sisältöjä kehitettäes-
sä voidaan ottaa huomioon alueen oman työ- ja elinkeinoelämän erityispiirteitä. Samalla on 
mahdollisuus tiivistää yhteistyötä myös alueen yrittäjien kanssa.

6.5. PROJEKTIN SIDOSRYHMÄYHTEISTYÖ

Mia Valanne, kasvatustieteiden maisteri, suorittanut työharjoittelujakson Opetushallituksen 
etälukioprojektissa. Koottu kustannusjohtaja Jukka Vahtolan (Otava), johtaja Hannu Laukka-
sen (WSOY Oppimateriaalit), johtaja Jorma Kreivin (Edita) ja oppikirjajohtaja Tuija Nurmiran-
ta-Launiaisen (Tammi) haastatteluista.

Kirjankustantajat lähtivät Etälukioprojektiin mukaan suhteellisen avoimin mielin. Kirjakustan-
tajia kiinnosti nähdä, muodostuuko etäopetuksesta ja monimuoto-opetuksesta keskeisiä ta-
poja järjestää ja organisoida opetusta tulevaisuudessa. Haluttiin myös nähdä, millaisia muu-
toksia oppimateriaaleihin tästä uudesta koulutusmuodosta aiheutuu. Kuuluminen projektin 
sidosryhmään tuntui tärkeältä tiedonsaannin ja tiedonvälityksen näkökulmasta.

Kirjakustantajat odottivat itselleen suurempaa roolia projektissa. Toivottiin, että rooli olisi ollut 
vahvempi aktiivisena materiaalin tekijänä ja tuottajana. Eräs kirjakustantaja olisi mielellään 
ollut mukana rakentamassa sitä infrastruktuuria, johon jokainen kustantaja olisi omilla toi-
menpiteillään ja panoksellaan osallistunut ja saavuttanut näin taloudellista hyötyä. Projektin 
alussa odotettiin myös innokasta uudenlaisten materiaalikonseptien innovointia ja sen kautta 
koko etäopetuksen kehittämistä. Myös olemassa olevien kirjasarjojen ja sähköisen aineiston 
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tiiviimpää linkitystä toisiinsa odotettiin1. Projektin odotettiin myös lisäävän aikuisopiskelijoi-
den määrää ja sen myötä myös lukiokirjojen menekin kasvua. Huolenaiheeksi osoittautui 
tietoverkkoihin ilmestynyt nettiaineisto, joka on luotu lukion kurssien suorittamisen tueksi. 
Kirjakustantajan kannalta huoli on siinä, että jossain vaiheessa nämä aineistot voivat korvata 
kokonaan oppikirjan käytön. Nettiaineistot eivät ole kuitenkaan heidän näkemyksensä mu-
kaan käyneet läpi samanlaista monivaiheista tuotekehitystä kuin oppikirjat.

Etälukioprojektiin osallistumisesta suurin hyöty saavutettiin kokeiluun ja kehitykseen mukaan 
pääsemisestä ja tietyistä kontakteista. Yhteiset keskustelut, verkostoituminen ja tulevaisuu-
den visiointi koettiin antoisaksi. Nähtiin myös kuinka Opetushallitus ja sen kautta alan kouluvi-
ranomaiset näkevät kehityksen. Suurin hyöty projektista saavutettiin kuitenkin ensimmäisten 
vuosien aikana. Projektin loppuvaiheessa projekti alkoi luonnollisesti elää omaa elämäänsä, 
jolloin myös sen tarjoama hyöty väheni. 

Etäopetuksen uskotaan jäävän pysyväksi osaksi opetusta. Se nähdään yhtenä metodina mui-
den opetusmenetelmien joukossa. Etäopetus sopii erityisesti opiskelijoille, joilla ei ole mah-
dollisuutta käydä fyysisesti koulussa. Etälukion uskotaan tarjoavan laajan valikoiman syven-
täviä opintoja kurssimuotoiseen lukioon tulevaisuudessa. Etäopetus nähdään myös yhdeksi 
keinoksi säilyttää lukio-opetus harvaan asutuilla seuduilla. Lähiopetus, tutorointi ja ohjaus 
koetaan oleellisiksi elementeiksi myös etäopetuksessa. Lähiopetuksen merkitys korostuu, 
koska koetaan, että ihmiset tarvitsevat vuorovaikutusta toistensa kanssa. Suuren haasteen 
tulevaisuudessa toimijoille luo sähköisen sisällön kehitystyö.

7. DEN SVENSKA DISTANSGYMNASIEVERKSAMHETEN

Erik Geber, undervisningsråd, Utbildningsstyrelsen

Den svenska distansgymnasieverksamheten började i anslutning till Helsingfors vuxengym-
nasium och Vasa svenska aftonläroverk utifrån enskilda studerandes behov att kunna avläg-
ga kurser på distans.  År 1999 ingick Vasa stad och ägaren av Vasa yrkesintitut, Svenska 
Österbottens förbund för kultur och utbildning, ett avtal om ett projekt för att utveckla gymna-
siekurser och endel yrkesinriktade kurser på nätet, benämt Dusör. Utbildningsstyrelsen slöt 
ett avtal med projektets huvudmän om kursproduktionen och understödde utrustningen och 
verksamheten med anskaffnings- och metodanslag. Gymnasiekurserna inköptes helt med 
läromedelsproduktionspengar, yrkeskurserna ingick i metodutvecklingen. Avtalen har stegvis 
förlängts, så att s.g.s. som samtliga obligatoriska kurser för gymnasiet och ett tiotal kurser för 
yrkesutbildningen hittills kunnat färdigställas. Produktionen av gymnasiekurserna har hand-
letts av undervisningsrådet Erik Geber, och som webbredaktörer har genom särskilda avtal 
verkat Ola Österbacka (1999–2001) och Malte Björk (2002–). Webbmastrarna har även fun-
gerat som lokala koordinatorer av verksamheten.

1  Opetushallituksen lähtökohtana oli oppikirjoista riippumattoman tukiaineiston tuottaminen lähinnä kilpailulainsäädännöstä 
 johtuen (projektipäällikön huom.)
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År 2000 gavs det en möjlighet att med resterande läromedelspengar få till stånd distans-
teve- och radioprogram även på svenska. Ett stort avtal ingicks med rundradions svenska 
programproduktion. Avtalet förverkligas åren 2001–04. Det innebär att nästan alla de fi nska 
distansteveprogrammen nu har textats till svenska och tillställts de svenska gymnasierna 
som videofi lmer. En programserie i svenska som modersmål och litteratur och en i fi nska 
har producerats i samråd med FST. Dessutom har några radioprogram i litteratur och sam-
hällskunskap producerats. De fi nska radioprogrammen har däremot inte utnyttjats.

År 2003 fi ck Dusör i uppdrag att inkomma med ett förslag till hur man med hjälp av webbma-
terialet kunde åstadkomma och organisera distans- och fl erformsundervisning på svenska i 
daggymansierna, till att börja med i ett nät av små gymnasier. Ett antal studiehandledare och 
rektorer har fortbildats genom en kurs vid OPEKO i Tammerfors och på olika rådplägningsda-
gar, och handledningen och examinationen av två kurser har utprövats. Distansgymnasieverk-
samheten i Sverige har studerats och vissa kontakter har upprättats. Det webbmaterial som 
där utvecklats är mestadels licensbelagt och svårt att anpassa till de fi nländska lärokurserna. 
Samtidigt har Utbildningsstyrelsen genom separata avtal med hugade författare på olika håll 
fortsatt produktionen av de fördjupade kurserna i gymnasiet, företrädelsevis realämneskurser 
och vissa udda språkkurser. Dusör, som nu helt övergått i landskapsförbundets ägo, har er-
bjudit sig att genom avtal koordinera spridningen av verksamheten till daggymnasierna.

Målet för materialproduktionen, att få till stånd åtminstone de obligatoriska gymnasiekurser-
na och största delen av de fördjupade kurserna på nätet, är på god väg att uppfyllas. För 
närvarande fi nns det sammanlagt över femtio kurser på svenska på Utbildningsstyrelsens 
och Dusörs hemsidor.  År 2005 har ingåtts åtta avtal om produktion av fördjupade kurser och 
några avtal om uppdatering av de obligatoriska kurserna.  När det gäller att sprida använd-
ningen av dem till daggymnasierna måste vissa frågor angående handledningen och exami-
nationen lösas. Det förefaller som om de svenska gymnasierna skulle vara beredda att, enligt 
modeller från fi nska nätverk, gå samman i ringar kring handledningen och examinationen. 
En viktig målgrupp för distans- och fl erformsstudier i gymnasiet utgör yrkesstuderande som 
vill förbereda sig för studentexamen men inte kan göra det genom att delta i den ordinarie 
undervisningen i något gymnasium. En tredje målgrupp utgörs av svenska studerande utom-
lands, långvarigt sjuka eller handkappade. Distanskurserna kan utnyttjas också som stöd- 
och repetionskurser av vanliga gymnasiestuderande. Dessa kan med hjälp av nätkurser öka 
fl exibiliteten och tidsanvändningen i sina närstudier. 

De försök med studerande även från daggymnasier och vuxenutbildningen som gjorts inom 
Dusör visar att den mest springande punkten för unga studerande utgör handledningen av 
fl erformsstudierna, så att en lämplig kombination av när- och distansstudier kan uppnås. 
Lärarna bör utbildas att handleda ett antal studerande på distans vid sidan av sin vanliga när-
undervisning. Konferensteknik och bredbandskontakter bör utvecklas. Ersättningsfrågorna 
måste lösas genom avtal mellan de deltagande gymnasierna.
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8. YLEISRADIO ETÄLUKION KEHITTÄJÄNÄ

Saija Uski, tuottaja, YLE Opetusohjelmat
Leena-Maija Tuominen, tuottaja, YLE Opetusohjelmat
Tuija Heikura, tuottaja, YLE Opetusohjelmat

8.1. YLEISRADION JA OPETUSHALLITUKSEN YHTEISTYÖ 1997–2004

Projektin lähtökohta ja tavoitteet

Keskustelut Opetushallituksen ja TV1:n Opetusohjelmien edustajien kanssa television mu-
kaantulosta Etälukioprojektiin käynnistyivät alkuvuodesta 1998. Ylen Opintoradiot Aurora ja 
Kantti olivat lähteneet mukaan heti alusta alkaen.2 

Kun päätös ohjelmien tekemisestä oli syntynyt, nimettiin Etälukion seurantaryhmä, jonka 
tehtävänä oli toimia yhdyssiteenä Opetushallituksen, radion ja television sekä Iltakoulujen 
rehtoreiden yhdistyksen välillä. Seurantaryhmä hyväksyi ohjelmistosuunnitelmat eli valitsi oh-
jelmasarjat, jotka toteutettiin.3 Seurantaryhmän työ päättyi vuonna 1999, kun Etälukioprojek-
tin ensimmäinen vaihe päättyi. Tällöin katsottiin, että Opetushallituksella oli olemassa suora 
kontakti Opetusohjelmiin, ja että päätökset siitä, mitä ohjelmasarjoja minäkin vuonna tuote-
taan, tehdään projektin ja YLEn kesken joustavasti. 

TV-ohjelma tuo virikettä etäopiske-
lijan arkeen. Se tukee myös moni-
aistillista oppimista äänillä, kuvilla, 
liikkeillä ja havainnollistavilla gra-
fi ikoilla. Kuva etälukion Psykologia 
–sarjan jaksosta Arvoitukselliset 
aivomme.

Kuva: YLE Kuvapalvelu/ videokuva.

 2 Alkuvaiheessa suunnittelutyössä olivat tiiviisti mukana Aikuislukion rehtoreiden liiton edustajat Antti Aavarinne Oulun aikuislukiosta, 
Sakari Mäkelä Itä-Vantaan aikuislukiosta, Marjukka Rantanen Tapiolan aikuislukiosta, Maria Salomaa Töölön yhteiskoulun aikuislu-
kiosta sekä Tellervo Renko Opetushallituksesta. Yleisradiosta mukana olivat Ulla Martikainen-Florath, Jorma Pilke ja Leena-Maija 
Tuominen. 

3 Ryhmän puheenjohtajana toimi TV1:n Opetusohjelmien ohjelmapäällikkö Ulla Martikainen-Florath.  Jäseninä vaikuttivat opetus-
neuvos Jari Koivisto ja projektipäällikkö Tellervo Renko Opetushallituksesta, rehtori Maria Salomaa Iltakoulujen rehtorien yhdistyk-
sestä sekä Yleisradiosta projektipäällikkö Jorma Pilke Opintoradiosta, tuottaja Pirjo Väätäinen Radio Suomesta ja tuottaja Leena- 
Maija Tuominen TV 1:n Opetusohjelmista. 
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Etälukio-opiskelija käyttää oppimisen tukena pääasiassa oppikirjoja ja opettajan valmistamaa 
materiaalia. Yleisradion tarkoituksena oli tuottaa tätä perustavaa oppimateriaalia tukevia ja 
havainnollistavia radio- ja TV-ohjelmia sekä internetissä julkaistuja verkko-oppimateriaaleja. 

Yleisradion ja Opetushallituksen Etälukioprojektin tavoitteena oli luoda uutta tukipalvelujär-
jestelmää Suomen kouluille. Tavoitteeksi asetettiin myös peruskoulutuksen jälkeisen tutkin-
totavoitteisen opetuksen koulutusmallin vieminen uusiin välineisiin ja tukea samalla valtakun-
nallista etäopiskeluverkostoa.

Työn- ja vastuunjako kumppaneiden kesken

Opetushallituksen Etälukioprojektin kanssa sovittiin, että tv-ohjelmasarjojen suunnittelutyö-
hön osallistuu jokaista ainetta varten nimetty Opetushallituksen asiantuntija (useimmiten 
Opetushallituksen opetusneuvos) ja pääsääntöisesti kaksi lukion opettajaa – mahdollisuuk-
sien mukaan aikuislukion/etälukion opettajia. 

Käytännössä Etälukion ohjelmasarjojen asiantuntijoina ovat olleet aikuislukion opettajat ja 
varsin monessa ohjelmasarjassa on ollut mukana erityisesti etälukion opettajia, joilla on vank-
ka näkemys ja kokemus siitä, millaisista ohjelmista opiskelijoille olisi eniten hyötyä. 

Työnjako on ollut selkeä: Opetushallituksen asiantuntija ja opettajat ovat yhdessä määritel-
leet ohjelmien sisällön. Ohjelmien käsikirjoittaja ja ohjaaja on useimmiten toimittaja. Kuvakä-
sikirjoitus on ollut toimittajan vastuulla, mutta asiantuntijaryhmä on saattanut kommentoida 
myös visuaalista ilmiasua ja sen välittämää viestiä. 

YLEn tuottaja, toimittaja ja asiantuntijaryhmä ovat perinteisesti kokoontuneet useita kertoja 
tuotantoprosessin aikana. Tärkeimmän eli ensimmäisen kokoontumisen puitteissa on sovittu 
ohjelman keskeisistä tavoitteista. Myöhemmissä kokouksissa tehtävää on tarkennettu ja pro-
sessin etenemistä valvottu. Viimeisissä kokoontumisissa ohjelmien offl ine-versiot (eli versiot 
joita ei ole vielä viimeistelty valmiiksi ja joihin voi tehdä korjauksia) on katsottu ja viimeiset 
muutosehdotukset ja korjaustarpeet kartoitettu.

Suurin osa ohjelmista on tilattu ”avaimet käteen” -tyyppisesti ulkopuoliselta tuotantoyhtiöltä, 
mutta osan on toimittanut YLE Opetusohjelmien palkkaama toimittaja.

Tutkintotavoitteinen aikuisopiskelu 
valloitti nurkan itselleen televisios-
ta. Uraauurtavaa oppiainesisältöä 
tuotettiin aluksi paljolti omin voi-
min. Kuvassa Etälukion toimitus 
vuodelta 1999, vasemmalta lukien 
kuvaussihteeri/ohjelma-assistentti 
Anna-Maija Jokela-Nazimov, toimit-
taja Sirkku Vepsäläinen, toimittaja 
Timo Kuntsi, tuottaja Leena-Maija 
Tuominen ja toimittaja Mervi Niemi.

Kuva Mari Männistö 1999/YLE Kuvapalvelu
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8.2. ETÄLUKIOYHTEISTYÖN TUOTTAMAT SISÄLLÖT

TV-ohjelmien konsepti

Etälukion tv-ohjelmat on suunnattu ensisijaisesti lukiotutkintoa suorittaville aikuisopiskelijoil-
le. Ne ovat tutkintotavoitteisia ohjelmia, jotka pyrkivät tukemaan ja havainnollistamaan lukion 
opetussuunnitelman mukaisia sisältöjä. Ohjelmat pyrkivät käsittelemään aiheita tavalla, joka 
herättää kiinnostuksen aihetta kohtaan. 

Ohjelmien on tekijöiden asettamien tavoitteiden mukaan oltava selkeitä, havainnollistavia ja 
oivalluksia herättäviä. Ne herättävät tunteita, mutta niiden avulla oppii myös uusia käsitteitä, 
käsitteiden välisiä yhteyksiä sekä uuden tiedon soveltamista. Ohjelmat auttavat kertaamaan, 
päivittämään ja syventämään tietoja.

Jokaisen ohjelmasarjan sisällöllinen tavoite on määritelty erikseen. Laatukriteerit sinänsä 
ovat olleet kaikille samat. Ohjelmien tekemistä on viitoittanut erillinen ”ohjelmaraamattu” eli 
ohjekirja tavoista ja tavoitteista, joilla ohjelman eri osa-alueet onnistuvat.

Vaikka ohjelmat onkin suunnattu ensisijaisesti etälukion aikuisopiskelijoille, sopivat ne myös 
ns. suurelle yleisölle. Ohjelmia käytetään myös päivälukioissa.

Raportointikautena valmistuneet tv-ohjelmat

Etälukion ohjelmasarjoja on tehty kaiken kaikkiaan 23 (yhteensä 107 ohjelmaa). Lisäksi on 
lähetetty hollantilaisen tv-yhtiön Teleacin tekemä Filosofi a-ohjelmasarja. Projektin alkuvai-
heesta lähtien oli itsestään selvää, että tv-ohjelmat tehdään lukion pakollisiin kursseihin – ei 
kuitenkaan kieliin, koska niihin on käytettävissä YLEn Kieliohjelmien tekemiä ja tuottamia 
tv-sarjoja. 

Elävä kuva tukee oppimista 
ja vahvistaa muistamista. 
Kuvassa etälukio–ohjelmi-
en esiintyjistä pienimpiä, 
vuorovaikutustaitoja Psyko-
logia-sarjassa harjoitteleva 
vauva.

Kuva Jussi Kallioinen
YLE Kuvapalvelu
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Taulukko 3. Luettelo projektin aikana tehdyistä tv-ohjelmista. 

1998 1999 2000 2001

Mikä ihmeen etälukio
1 x 30 min.

Maantieto – Pallo on 
meillä
5 x 30 min.

Kirjallisuus
4 x 30 min.

Suomen historian 
käännekohtia
4 x 30 min.

Opiskelua etäällä – ei 
ihan yksin 1 x 30 min.

Uskonto
4x 30 min.

Erilaisia etäopiskelijoita
1 x 30 min.

Taloustieto
4 x 30 min.

Äidinkieli – Kielen valta
5 x 30 min.

Ratkaisun avaimet 
– matematiikan 
johdantokurssi
4 x 30 min.

Matkalla yo-kirjoituksiin
1x 30 min.

Ylioppilaaksi etälukiosta
1 x 30 min.

Kemia – Petri ja pipetti
4 x 30 min.

Fysiikka
4 x 30 min.

Elämänkatsomustieto
4 x 30 min.

Opiskellaan fi losofi aa
1 x 30 min.

Yhteiskuntaoppi
4 x 30 min.

Kansainväliset suhteet
4 x 30 min.

Filosofi a
6 x 30 min.

Solubiologia
3 x 30 min.

Psykologia
5 x 30 min.

Eurooppalainen ihminen
4 x 30 min.

Käytännön fysiikka
2 x 30 min.

2002 2003 2004

Kestävä kehitys
4 x 30 min.

Kemia
4 x 30 min.

Opi yrittäjyyttä
5 x 30 min.

Käytännön fysiikka
2 x 30 min.

Lakitieto
4 x 30 min.

Matematiikka 
4 x 30 min.

Tutkiva oppiminen
1 x 30 min.

Yo-koe uusiksi
1 x 30 min.

Biologia
2 x 30 min.

Terveystieto
4 x 30 min.

Etälukio-ohjelmasarjan kierto eri kanavilla tyypillisimmillään on seuraava:

1. ensiesitys TV1

2. pikauusinta samalla viikolla TV1

3. ensiesitys Teema

4. pikauusinta samalla viikolla Teema

5. yönäytös kun koko sarja tullut ulos TV1

6. uusinnat ja yönäytös seuraavana vuonna TV1 ja Teema                
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Tavallisesti siis ohjelmasarja uusitaan kerran vuodessa molemmilla kanavilla (TV1 ja Teema) 
sekä TV1:n yönäytöksenä. Hankkeen aikana useimmat sarjat on uusittu 4–6 kertaa. 

Etälukion tv-ohjelmat tavoittavat kymmeniä, jopa satoja tuhansia katsojia. Esimerkiksi 
syksyllä 2004 Etälukion keskipäivän lähetyksillä oli keskimäärin 60 000 katsojaa.4

Etälukion ohjelmien lähetyspaikaksi TV1:ssä vakiintui lauantai-aamupäivä klo 11.00–13.00, 
ja uusintapaikaksi torstai aamu- tai iltapäivä. Digitaalisella YLE Teema-kanavalla ohjelmat on 
lähetetty vuoden 2001 alusta parhaaseen katseluaikaan arki-iltaisin klo 18 jälkeen. Pääosa 
Etälukion tv-ohjelmista on tekstitetty ruotsiksi. VHS-tallenteita on myytävänä YLE Tallenne-
myynnissä. 

TV-ohjelmien saama vastaanotto 

Sidosryhmien ja käyttäjien palaute on ollut satunnaista, mutta pääosin kiittävää. Opettajat 
ja etälukion opiskelijat ovat pitäneet ohjelmia havainnollistavina ja uutta tietoa välittävinä. 
Ohjelmia on myös jonkin verran kritisoitu pinnallisuudesta, kokonaiskuvan puutteesta ja pe-
dagogisen otteen puuttumisesta. Eniten virheitä, mielipide-ristiriitaisuuksia ja haastateltavien 
kannanottoja kritisoivia puheenvuoroja ovat herättäneet luonnontieteelliset ohjelmat kemia, 
fysiikka ja matematiikka. 

Kuvaruutu muuttuu labora-
torioksi – oivallinen mah-
dollisuus nähdä ja kokea 
kemiaa! Kuvassa Etälukio: 
Petri ja pipetti –sarjan asi-
antuntijat Juhani Vaskuri ja 
Leena Turpeenoja, keskellä 
toimittaja Timo Kuntsi.

Kuva: Ari-Pekka Keränen. 1998
YLE Kuvapalvelu

4 Lähde: TV-mittaritutkimus, Finnpanel OY 
– YLE Yleisötutkimus. Mittaritutkimuk-
sen luvuista puuttuu kaikki kouluissa ja 
muissa tiloissa tapahtuva katselu, koska 
kyseessä on kotitaloustutkimus. Etälu-
kion yksittäisten ohjelmien katsojaluvut 
vaihtelevat tavallisesti 40 000–100 000 
katsojan välillä. Yksittäisten ohjelmien 
katsojamääriä luotettavampaa on käyt-
tää pidemmän aikavälin keskiarvoa.
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Osalle katsojia puoli tuntia on liian pitkä aika, osalle liian lyhyt. Toisaalta ohjelmat ovat toimi-
tukseen kiirineiden tietojen mukaan innostaneet muutamia henkilöitä jopa aloittamaan opis-
kelunsa etälukiossa. Kiinnostusta etälukio-opiskeluun ovat lisänneet myös TV1:ssä esitetyt 
tietoiskut, joissa on kerrottu uudesta mahdollisuudesta opiskella ylioppilaaksi. Tietoiskuja on 
lähetetty elo-syyskuussa ja touko-kesäkuussa. 

Verkko-oppimateriaalien konsepti

Verkko-oppimateriaalit koostuvat teksti-, kuva-, audio- ja videomateriaalista sekä ulkopuolisil-
le lisätiedonlähteille johdattavista linkkikokoelmista. Sisältö on järjestetty hierarkkisesti siten, 
että käyttäjä voi oman tarpeensa mukaisesti päättää, lukeeko hän aiheesta pelkästään refe-
roivan ja kokonaisuutta hahmottavan tekstin vai hakeeko hän syventää tietoa lisäsivuilta tai 
audio- ja videoleikkeistä.  

Etälukio-yhteistyön alkuvaiheessa työnjako OPH:n ja YLEn välillä oli, että YLE vastaa ra-
dio- ja tv-ohjelmista ja OPH verkkopalveluista. Etälukion tv-ohjelmat ja Etälukion esittely te-
levisiossa lisäsivät kuitenkin suuren yleisön Etälukio-tietoutta merkittävästi. Tästä syystä oli 
perusteltua olettaa, että ohjelmien kautta Etälukiosta kiinnostuneet etsivät lisätietoa mitä to-
dennäköisimmin juuri YLEn verkkosivuilta. 

Syksyllä 2001 avattiin YLEn Opinportti-portaali, jonka yksi osio omistettiinkin Etälukio-aiheel-
le. Sivuilla ei tuolloin ollut vielä varsinaisia verkko-oppimateriaaleja, vaan tietoa Etälukio-
hankkeesta ja sen tarjoamista mahdollisuuksista aikuisopiskelijoille. Sivustossa oli runsaasti 
linkkejä, jotka veivät OPH:n tiedotusaineistoa ja verkko-oppimateriaaleja sisältäville sivuille.

Projektin aikana valmistuneet verkko-oppimateriaalit (www.yle.fi /opinportti)

Vuonna 2002 päätettiin myös YLE Opetusohjelmissa tuottaa Etälukion ”Suomen historian 
käännekohdat” -ohjelmasta uuden konseptin mukaista verkko-oppimateriaalia. Ideaa tv-oh-
jelmista valmistettavista, internetissä streamattavista videoleikkeistä oli sovellettu jo vuoden 
2000 tienoilla kieliohjelmiin, mutta Etälukion ohjelmista niitä valmistettiin ensimmäistä kertaa 
vasta vuonna 2002. 

Verkko-oppimateriaaleja on tuotettu kaikkiaan seisemästä oppiaineesta tai aihekokonaisuu-
desta: biologiasta, historiasta, kemiasta, kestävästä kehityksestä, matematiikasta, psykolo-
giasta, terveystiedosta, uskonnosta sekä yhteiskuntaopista. Ne löytyvät osoitteesta www.yle.
fi /opinportti.

Taulukko 4. Etälukion verkko-ohjelmien sivulatausmäärät (www.yle.fi /opinportti)

tammikuu helmikuu maaliskuu huhtikuu toukokuu kesäkuu

29 669 35 448 51 104 20 830 18 105 6 756

heinäkuu elokuu syyskuu lokakuu marraskuu joulukuu

5 980 17 772 34 423 24 801 27 546 16 012

yhteensä 288 446
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Ajan haasteena oli ratkaista, mitä videoleikeformaattia YLE Opetusohjelmissa käytettäisiin. 
Teknisiä seikkoja suurempana haasteena olivat kuitenkin tekijänoikeudet: tv-ohjelmiin liittyvät 
sopimukset olivat peräisin ajalta, jolloin internetin käyttäminen jakelukanavana oli tuntema-
tonta, joten internet-jakelusta ei ollut täsmällisesti sovittu. 

Vuosina 2003–2004 videoleikkeiden konseptia kehitettiin edelleen. Yksi syy kehittämistar-
peelle oli valmiiden tv-ohjelmien sisältämä musiikki, jonka esittäminen videoleikkeissä oli yh-
tiötasolla tekijänoikeuskysymysten vuoksi kielletty. Painavampi syy kehittää konseptia oli kui-
tenkin pedagoginen: videoleike tukee paremmin oppimista yhteen aiheeseen keskittyvänä, 
lyhyempänä ja pienempänä kokonaisuutena. 

Verkko-oppimateriaalin tuotanto on ollut tv-ohjelmalähtöistä. Valmis tv-ohjelma on luonut si-
sällölliset peruspuitteet. Sisältöä on syvennetty ja havainnollistettu verkko-oppimateriaaleis-
sa. Valmiin tv-ohjelman kuvanauhaa on hyödynnetty videoleikkeiden valmistuksessa. Verk-
ko-oppimateriaalia on tilattu sekä ulkopuoliselta asiantuntijalta, että YLE Opetusohjelmien 
monimediatoimittajilta. Sisällön tarkistukseen on käytetty ulkopuolisia asiantuntijoita. 

8.3. YHTEISTYÖN ARVIOINTIA

Hallinnollinen ja sisällöllinen yhteistyö

Yleisradion ja Opetushallituksen Etälukioprojekti onnistui tavoitteissaan luoda uutta tukipal-
velujärjestelmää Suomen kouluille. Samalla tuotettiin mittava määrä audiovisuaalista oppi-
materiaalia lukioille ja tehtiin Etälukiota tunnetuksi koko maassa. 

Voidaan sanoa myös, että asiantuntijoiden ja ohjelmantekijöiden yhteistyömallin luomisessa 
ja juurruttamisessa onnistuttiin hyvin. Vuorovaikutus sekä Opetushallituksen että etälukion 
projektityöntekijöiden ja aineasiantuntijoiden kanssa toimii ja mahdollistaa ohjelmatyypin ke-
hitystyön. 

Rahoitusmallin hallinnointi kangerteli alussa. YLEssä ei hankkeen alkuvuosina mielletty, että 
taloudellisessa mielessä olemme osa ESR-rahoitteista projektia, jonka hallinnointi on tiuk-
kaan säädeltyä. Erilaisten yrityskulttuurien yhteensovittaminen on kuitenkin sujunut hyvin.
Asiakkaiden tarpeet ja niiden tunnistaminen

Kehitystyötä jatkossa kaipaa eniten asiakkaiden palvelu. Yleisradion Yleisötutkimus teki syk-
syllä 1999 tutkimuksen, jolla kartoitettiin etälukio-opiskelijoiden käsityksiä eri oppimateriaa-
leista sekä sitä, miten opiskelijat eri materiaaleja käyttävät.5 Tutkimuksen kohdejoukkona oli-
vat ylioppilastutkintoon tähtäävät noin vuoden tai kauemmin etälukiossa opiskelleet aikuiset. 
Huolimatta laajasta materiaalin tarjonnasta etälukiolaisten eniten käyttämä materiaali oli op-
pikirja tai opettajan lähettämä kirjallinen materiaali. Puolet opiskelijoista kertoi ainakin joskus 
käyttävänsä opiskeluunsa painetun materiaalin ohella radion tai tv:n opetusohjelmia, muita 
tv-ohjelmia tai materiaalia Internetistä. Eniten radion ja tv:n opetusohjelmia käyttivät yli 34-
vuotiaat. 

5  Riina Puosi, Etälukiolainen materiaaliviidakossa. Etälukio-opiskelijoiden käsityksiä erilaisista oppimateriaaleista. 
 Tilaajaraportti 6/1999. Yleisradio Oy, Yleisötutkimus, Helsinki.
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Ohjelmia pidettiin hyvinä erityisesti opitun kertaamiseen ja kirjan ohella opiskeluun. Visuaa-
lisuutensa johdosta opetusohjelmat tarjosivat materiaalia, jonka kautta kirjoista luettu teo-
riatieto konkretisoituu ja tiedon omaksuminen helpottui. Lisäksi etäopetusohjelmien avulla 
opiskelua pidettiin rentouttavana ja helppona vaihteluna kirjaopiskelulle. 

Ohjelmien seuraamista hankaloitti ajanpuutteen ohella monelle sopimattomat esitysajat. Vii-
konloppuaamut kuluivat perheen kanssa, ja arkiaamupäivät työssä. Erityisen hyvänä etälu-
kiolaiset pitivät yönäytöksiä. Selvityksen mukaan oppimateriaalin valinnassa opettajan suosi-
tus on hyvin ratkaisevaa. 

Etälukion opettajiin ei ole pidetty vakituisesti yhteyttä. He ovat saaneet tiedon tv-ohjelmista 
joko Opetushallituksen nettisivujen tai YLEn sivuston kautta. Muutaman kerran on tehty koh-
demarkkinointia: kirjeet on lähetetty historian, fysiikan, matematiikan ja terveystiedon opet-
tajille. 

Jatkossa sidosryhmätyöskentely, erityisesti yhteydenpito etälukioiden opettajiin ja opiskelijoi-
hin, on oltava määrätietoisempaa ja systemaattisesti suunnitellumpaa. Ohjelmien esitysajat 
on entistä paremmin nivouduttava etälukion kurssisuunnitelmaan. Ohjelmia on mahdollisuuk-
sien mukaan pilotoitava koeyleisön avulla.

Ohjelmien kehitys

Keväällä 2003 Opetusohjelmissa toteutettiin laaja laatukriteerihanke. Yleisiä laatukriteerejä 
listattiin ja jaoteltiin: noin 60 laatukriteeriä liittyivät tuotantotapaan, sisältöön, rakenteeseen, 
YLEn arvoihin, monimediaisuuteen, markkinointiin ja yleisösuhteeseen. Yleisiä opetusohjel-
man laatukriteerejä muokattiin erilaisia ohjelmatyyppejä vastaaviksi. Myös Etälukion ohjelmil-
le työstettiin omat laatukriteerit yhteistyössä OPH:n kanssa. 

Laatukriteerityö on kuitenkin nähty prosessina, joka jatkuu ja täsmentyy sitä mukaa, kun niitä 
sovelletaan.

Ohjelmien nauhoitusmahdollisuus irrottaa ohjelman 
ajan ja paikan kahleista. Niin opiskelija voi seurata 
aina uudelleen dosentti Juha Sihvolan (oik.) ja Aristo-
teleen (vas.) vuoropuhelua Etälukio: Yhteiskuntaop-
pi-sarjassa.

Kuva: Seppo Sarkkinen, 1999
YLE Kuvapalvelu
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Jo varhaisina etälukioyhteistyön vuosina tiedostettiin se, että ohjelmasarjojen tekeminen vaa-
tii toimittajalta pedagogista osaamista, laajojen tiedollisten kokonaisuuksien hallintaa, taitoa 
jäsentää tietoa sekä kykyä visualisoida abstrakteja asioita. Käytännössä on kuitenkin harvi-
naista, että yhdellä ihmisellä olisi kaikki nämä tiedot ja taidot. Tästä syystä vastaavissa tilan-
teissa voitaisiin tv-ohjelma ja monimediaiset sisällöt ja palvelut nähdä yhtenä tuoteperheenä, 
jonka suunnittelusta ja toteutuksesta vastaisi yhden toimittajan sijaan 2-3 hengen tiimi. Tiimi 
voitaisiin koota ihmisistä, joilla on asiantuntemusta audiovisuaalisesta ilmaisusta, tuoteper-
heen sisällöstä ja oppimisen tukemisesta erilaisissa medioissa.

Verkko-oppimateriaalin sisältämät videoleikkeet voidaan jatkossa tehdä ohjelmaa varten ku-
vatuista raakamateriaaleista, joista suuri osa jää hyödyntämättä tv-ohjelmassa. Videoleikkei-
den valmistaminen raakamateriaaleista mahdollistaa juuri sellaisten sisältötuotteiden valmis-
tamisen, mikä palvelee verkkosisältöjä hyödyntävää oppimista.

8.4. ETÄLUKION TOTEUTUS YLEN RADIOTOIMIALALLA 1997–2002 JA 
 TOIMINNAN JATKUMINEN TV-TOIMIALALLA 2003–2005

Jorma Pilke, YLEn radiotoimialalla 1966–2002, toimituspäällikkö, projektipäällikkö, toiminnan 
päällikkö ja ohjelmapäällikkö; YLEn televisiotoimialalla ohjelmapäällikkö ja YLE Foorumin 
päällikkö 2003–2005

YLEn radiotoimialan opintoradiot lähtivät aktiivisesti mukaan kehittämään opetusohjelmien 
jakelua omilla kanavillaan ja verkossa 1996. Yleisradion ja Opetushallituksen välillä sovittiin, 
että etälukio tukeutuu aluksi kahden opintoradion kuuluvuusalueelle (Kuopio Radio Kantti 
ja Turku Radio Aurora, kummankin kuuluvuusalueella on n. 200 000 kuuntelijaa). Etälukion 
lähetykset radioissa aloitettiin syksyllä 1997.

Tuotanto

Yleisradio tuotti kaikista lukioaineista yhteensä 166 kappaletta 30 minuutin mittaista ohjel-
maa. Tämän lisäksi alkuvuosina lähetettiin suoria kyselyohjelmia kuuluvuusalueilla. Yleisra-
dio antoi toimintaa varten tuottaja Pirjo Väätäisen ja ohjelmatuotantoa varten erillisen budje-
tin. Opetushallituksen ESR-rahoituksen turvin palkattiin ohjelmien toimittajat eri oppiaineiden 
asiantuntevista opettajista. 

Opetushallituksen ESR-rahoituksesta maksamat tekijänoikeuspalkkiot ohjelmia varten olivat 
yhteensä noin 280 000 euroa v. 1997–99. Yleisradion opintoradioiden tuki ohjelmatuotannolle 
ja lähetystoimintaan oli ensimmäisten kolmen vuoden aikana yhteensä noin 310 000 euroa. 
Yleisradio tuotti lisäksi lukion englannin verkkokurssin, tuottajana Jorma Pilke.

Etälukion ohjelmia kehitettiin kohti digitaalista monikanavajakelua. Etälukio tähtäsi sisältötuo-
tannollaan tehtyihin digitaalisen radion kehittämispäätöksiin. Opintoradioille oli varattu tule-
vaan alueelliseen DAB -jakeluverkkoon oma kanava koko maan alueelle. 
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Ohjelmatuotanto saatiin valmiiksi vuoden 2000 aikana. 
Samalla sovittiin, että television opetusohjelmat jatkavat 
etälukion sisältötuotantoa. Digitaalista radiota varten ke-
hitettiin 1998–2000 joistakin etälukion ohjelmista lineaa-
risen multimedian ohjelmistoja. Ohjelmista tehtiin myös 
tutkimus, joka osoitti ohjelmien olevan aikuisopiskelijoi-
den mielestä hyviä ja käyttökelpoisia. Ohjelmat sijoitet-
tiin myös Yleisradion palvelimelle kaikkien käyttöön.

Lähetystoiminta

Etälukion ohjelmia lähetettiin 1997–2000 Turun ja Kuo-
pion kuuntelualueilla lukukausittain Opetushallituksen 
toiveiden mukaisesti, koska pilottikoulut sijaitsivat ko. 
kuuluvuusalueilla. Vuoden 2001 alusta ohjelmat lähe-
tettiin kolmen analogisen opintoradion kautta (Turku, 
Kuopio ja Lahti ), jonka lisäksi ohjelmat kuuluivat DAB 
verkon kautta Uudenmaan alueella. Samaan aikaan 
aloitettiin myös ohjelmien lähettäminen verkon kautta. 
Lisäksi avattiin etälukion ohjelmille oma sivusto, josta 
kehitettiin etälukion ohjelmien keskitetty palvelualusta, 
Multiradio. Etälukion palveluja on kehittänyt ja ylläpitä-
nyt toimittaja-tuottaja Rita Landström.

Ohjelmien lähetysmäärä pystyttiin nostamaan automaat-
tisen lähetysjärjestelmän avulla 800–900 tuntiin vuosi-
tasolla. Etälukion ohjelmien panos–tuotos maksimoitiin. 
Radioiden etälukio-ohjelmat mainostivat verkkopalvelu-
ja, jotka lähtivätkin tasaiseen nousuun. Kesäohjelmisto-
jen kieliohjelmista tuli hyvää palautetta heti ensimmäi-
senä vuonna ja näitä kielipainotteisia ”kesälukioita” on 
jatkettu siitä lähtien.

Taulukko 5. Etälukion 
radio-opetusohjelmatuotanto 
1997–2000.

Oppiaine kpl

Biologia 7

Elämänkatsomustieto 6

Englanti 18

Espanja 14

Filosofi a 6

Fysiikka 13

Historia 8

Kemia 8

Kestävä kehitys 4

Maantieto 5

Opinto-ohjaus 8

Psykologia 6

Ranska 14

Ruotsi 6

Saksa 14

Uskonto 6

Venäjä 16

Yhteiskuntaoppi 2

Äidinkieli 5

Yhteensä 166

Ohjelmilla on arvioitu olevan kuuntelijoita viikkotasolla n. 200 000 (mukaan on laskettu kaikki 
lähetys- ja palvelumuodot). Multiradion sivuilla käy kuukausittain 40 000–70 000 opiskelijaa. 
Kaikkia etälukion ohjelmia kuunnellaan edelleen verkon kautta ympäri vuoden aktiivisesti.

Monet YLEn ulkopuolella olevat portaalit ovat ohjanneet opiskelijoita Multiradion palvelujen 
piiriin. Multiradion palvelut palkittiin 2004. Verkkopalvelun käyttäjiä on kotimaan ulkopuolelta 
noin 15 prosenttia. Radion ja verkon palvelut ovat tukeneet tuhansia lukion etäopiskelijoita 
kohti heidän tavoitteitaan. 
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9. RAHOITUS JA SEN KÄYTTÖ

Projektirahoitus

Etälukiohankkeen ESR-projekteihin oli budjetoitu hankehakemuksissa rahoitusta vuosille 
2000–2004 (Itä-Suomen ja Pohjois-Pohjanmaan osalta vuosille 2000–2003) yhteensä lähes 
7,9 miljoonaa euroa. Rahoitussuunnitelmat sisälsivät valtion ja ESR:n, kuntien sekä yksityistä 
rahoitusta. Syyskuuhun 2004 loppuun mennessä toteutunut rahoitus oli runsaat 7 miljoonaa 
euroa.

Kuvio 11. Etälukioprojektin hankkeisiin sidotun ja toteutuneen rahoituksen määrä vuosina 
2000–20046. Tilanne 31.12.2004 asti, osa hankkeiden maksatushakemuksien kirjaamisesta 
kesken (tuhansia euroja). (Lähde: Tanja Kirjavaisen etälukioarviointi/IRIS-tietokanta)

0              2 000            4 000           6 000            8 000          10 000

Yhteensä

Tavoite 1A-ohjelma

Tavoite 1B-ohjelma

Tavoite 2A-ohjelma

Tavoite 3-ohjelma

Sitoumus Toteutunut
tuhatta euroa

        7 893,8
7 052,0

2 370,1
2 370,1

 811,5
693,1

688,3
685,0

        4 023,9
3 303,8

Koko maassa valtion ja ESR-rahoituksen osuus on ollut noin puolet kokonaisrahoituksesta. 
Kunnat ovat osallistuneet hankkeiden rahoitukseen runsaalla neljänneksellä ja yksityisen ra-
hoituksen osuus on ollut noin viidennes.

6  Tavoite 1A-ohjelma  = Itä-Suomi (Itä-Suomen etälukioverkosto)
 Tavoite 1B-ohjelma  = Pohjois-Suomi (Lapin etälukioverkosto, osa Pohjois-Pohjanmaan etälukioverkostoa)
 Tavoite 2A-ohjelma  = Etelä- ja Länsi-Suomen rakennemuutosalueet (Satakunnan etälukioverkosto, osa Pohjois-Pohjanmaan
                                       etälukioverkostoa)
 Tavoite 3-ohjelma  = Koko maa tavoite 1-ohjelma-aluetta lukuun ottamatta (Opetushallituksen rahoittamat etälukioverkostot)
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Kuvio 12. Eri rahoituslähteiden osuudet etälukioprojektin hankkeiden rahoituksessa vuosina 
2000–2004, tilanne 31.12.2004 asti, osa hankkeista kesken (%). (Lähde: Tanja Kirjavaisen 
etälukioarviointi/IRIS-tietokanta)
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Koulutuskustannukset

Etälukio-opettajien täydennyskoulutusta rahoitettiin Opetushallituksen etälukioprojektin ope-
tusministeriöltä saamalla määrärahalla, ESR-projektirahoituksella, Opetushallituksen ope-
tustoimen henkilöstön täydennyskoulutusrahoituksella ja osin myös oppilaitosten ylläpitäjien 
rahoituksella. Seuraavassa taulukossa on esimerkki ESR 3-projektioppilaitosten omista kou-
lutuskustannuksista, jotka ne ovat raportoineet Opetushallitukselle osana ESR-kuluselvityk-
siään (ESR 1- ja 2-raportit menivät lääninhallitusten kautta).

Taulukko 6. Esimerkki koulutuskustannuksista. Raportoidut koulutuskustannukset 
ESR 3-projektioppilaitoksissa v. 2000–2002 ESR-kuluselvitysten mukaan (euroa).

Lukio 2000 2001 2002 Yhteensä

Tapiolan aikuislukio 0 0 0 0

Viherlaakson aikuislukio 0 0 288 288

Helsingfors aftongymnasium 0 0 0 0

Hämeenlinnan aikuislukio 276 0 1 200 1 476

Vuoksenniskan lukio 0 0 0 0

Jyväskylän aikuislukio 0 343 0 343

Elisenvaaran lukio 1 045 1 273 877 3 194

Kotkan lyseon lukion aikuislinja 0 0 268 268

Kouvolan iltalukio 0 0 465 465

Limingan lukio 0 0 500 500

Lohjan lukion aikuislinja 483 0 955 1 438

Nokian lukion aikuislinja 0 0 0 0

Pirkanmaan aikuislukio 0 11 953 0 11 953

Ruukin lukio 0 116 0 116

Seinäjoen lukion aikuislinja 1 451 0 0 1 451

Tampereen aikuislukio 0 0 0 0

Turun iltalukio 0 0 0 0

Vaasan lyseon aikuislukio 464 238  702

Vasa svenska aftonläroverk 0 11 155 166

Vihannin lukio 429 333 505 1 267

Yhteensä 4 146 14 267 5 212 23 625
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Etäopetuksen kustannukset

Etäopetuksen kustannuksista on tässä raportissa esimerkkinä Kemin aikuislukion laskelmat 
eräiden kurssien osalta. Etäopetuksen kustannuksista on tarkempaa tietoa Tanja Kirjavaisen 
etälukioarvioinnin loppuraportissa (Opetushallitus 2005).

Taulukko 7. Esimerkkejä etäopetuksen kustannuksista ja tuotoista, Kemin aikuislukio.

Kurssi Kemia 1
Etäkurssi  
Toteutusajankohta Kevät 2004
Opiskelijoita 14
Kontaktiopetus 10 oppituntia
Muu työ 1,8 oppituntia (1 oppitunti = 90 min. muuta työtä)
Kurssimaksut 125 €
Opettajan palkka 580 €
Kurssi Ruotsi 2
Etäkurssi  
Toteutusajankohta Kevät 2004
Opiskelijoita 20
Kontaktiopetus 9 oppituntia
Muu työ 19 oppituntia (1 oppitunti = 90 minuuttia muuta työtä)
Kurssimaksut 763 €
Opettajan palkka 1 400 €
Kurssi Englanti 8
Yhdistetty lähi- ja etäkurssi  
Toteutusajankohta Kevät 2004
Opiskelijoita 8
Kontaktiopetus 28 oppituntia
Muu työ 1,5 oppituntia (1 oppitunti =90 minuuttia muuta työtä)
Kurssimaksut —
Opettajan palkka 1 475 €
Kurssi Englanti 10
Yhdistetty lähi- ja etäkurssi  
Toteutusajankohta Syksy 2004
Opiskelijoita 47
Kontaktiopetus 28 oppituntia
Muu työ 12 oppituntia (1 oppitunti = 90 minuuttia muuta työtä)
Kurssimaksut 1 676 €
Opettajan palkka 2 000 €

– Muu työ sisältää kurssin suunnittelua ja opiskelijoiden ohjausta.
– Kurssimaksut koostuvat muiden koulujen opiskelijamaksuista. 

Koulu maksaa 100 € opiskelijaa ja kurssia kohti, aineopiskelija maksaa kurssista 25 €.
– Kurssin kokonaiskustannuksiin pitää laskea mukaan myös hallinnolliset ja kiinteistökulut 

sekä oppimisympäristön ylläpitokulut.
– Tutkintotavoitteisista opiskelijoista koulu saa valtionavun.
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Tiedotus- ja markkinointikustannukset

Etälukiohankeen tiedotus- ja markkinointikustannuksista vastasivat Opetushallitus, Yleisra-
dio, projektin sidosryhmät (kustannusyhtiöt), etälukioverkostot (ESR-rahoitus) sekä projek-
tioppilaitokset ylläpitäjineen. Opetushallituksen ESR 3-rahoituksella rahoitettiin tiedotusta ja 
markkinointia v. 2000–2004 yhteensä 84 670 eurolla. Tästä summasta osa oli Opetushallituk-
sen kuluja ja osa projektioppilaitosten raportoimia kuluja (ks. tarkemmin seuraava esimerk-
kitaulukko).

Taulukko 8. Esimerkki tiedotus- ja markkinointikustannuksista. Raportoidut tiedotus- ja mark-
kinointikustannukset ESR 3-projektioppilaitoksissa v. 2000–2002 ESR-kuluselvitysten mu-
kaan (euroa).

Lukio 2000 2001 2002 Yhteensä

Tapiolan aikuislukio 181 1 985 3 215 5 381

Viherlaakson aikuislukio 0 723 1 700 2 423

Helsingfors aftongymnasium 1 682 0 0 1 682

Hämeenlinnan aikuislukio 0 49 1 228 1 277

Vuoksenniskan lukio 0 0 0 0

Jyväskylän aikuislukio 4 375 2 157 376 6 908

Elisenvaaran lukio 0 442 0 442

Kotkan lyseon lukion aikuislinja 1 403 1 298 1 816 4 517

Kouvolan iltalukio 3 705 3 098 3 004 9 808

Limingan lukio 141 237 0 378

Lohjan lukion aikuislinja 0 254 606 860

Nokian lukion aikuislinja 0 2 065 3 373 5 438

Pirkanmaan aikuislukio 0 1 905 3 305 5 210

Ruukin lukio 0 0 0 0

Seinäjoen lukion aikuislinja 559 655 1 243 2 457

Tampereen aikuislukio 0 200 517 717

Turun iltalukio 0 0 0 0

Vaasan lyseon aikuislukio 84 723 0 808

Vasa svenska aftonläroverk 0 673 1 605 2 278

Vihannin lukio 87 91 36 215

Yhteensä 12 216 16 555 22 025 50 796



10. ETÄOPISKELIJAN SAAVUTUKSIA

Etälukio-opiskelijat menestyivät lukio-opinnoissaan hyvin. Heidän kurssisuorituksensa olivat 
keskimäärin vähintään samaa tasoa kuin perinteisessä iltalukio-opetuksessa opiskelevien. 
Erityisen hyvin etäopiskelijat menestyivät lyhyiden kielten (venäjä, saksa, ranska, espanja) 
opinnoissa, kun taas englannin (A-oppimäärä) ja ruotsin (B-oppimäärä) tulokset olivat ai-
kuisopiskelijoiden keskitasoa heikommat. Hyväksyttyjä kurssisuorituksia tehtiin projektikou-
luissa noin 14 000 kpl lukuvuosittain. Aloittamansa etäkurssin keskeytti noin 28 prosenttia 
opiskelijoista. Tarkempia tietoja kurssisuorituksista on raportin tilastoliitteessä.

Etäylioppilaita valmistui projektin aikana 2000–2004 yli 900. Etälukiolaiset menestyivät par-
haiten äidinkielen, lyhyen matematiikan ja reaalin yo-kokeissa, joissa etäylioppilaiden arvo-
sanojen keskiarvot ylittivät useana vuonna sekä aikuislukioiden yo-kirjoittajien että kaikkien 
yo-kokelaiden vastaavat. Tarkempia tietoja ylioppilaskirjoitusten tuloksista ja vertailuista löy-
tyy raportin tilastoliitteestä.

Seuraavassa opiskelijoiden näkökulmia etälukio-opiskeluun.

Etälukio-opiskelija Sari Ikosen puhe Lapin etälukioverkoston päätösseminaarissa 
12.11.2004:

”Tervehdys kaikille – nimeni on Sari Ikonen ja tulin puhumaan etäopiskelusta opiskelijan nä-
kökulmasta. Minä taidan olla oikea malliesimerkki sekä tyypillisestä aikuis- että etäopiske-
lijasta. Kuulin opettajaltani, että tyypillinen aikuisopiskelija on 37-vuotias nainen, ja tuossa 
iässä minäkin etäopiskeluni lukiossa aloitin.
    Aikuisiän opintoni alkoivat ensin Kemi-Tornion ammattikorkeakoulussa huhtikuussa 2002, 
jolloin pääsin jatkamaan 80-luvulla suoritettuja kauppaopisto-opintoja tradenomin tutkintoon 
saakka tietojenkäsittelyn koulutusohjelmassa. Koska aiempien opintojen päättymisestä oli 
kulunut aikaa, huomasin hyvin pian, että tarvitsen lisäopintoja matematiikan ja kielten osalta 
suoriutuakseni AMK-opinnoista kunnialla. Niinpä kävin samana keväänä ilmoittautumassa 
Kemin aikuislukion opiskelijaksi ja etäopiskelumahdollisuuden ansiosta pystyin suorittamaan 
koko lukion oppimäärän samanaikaisesti ammattikorkeakoulun kanssa. Koska olin jo päivät 
poissa kotoa, ei muu opiskelumuoto olisi perheenäidille ollutkaan mahdollista. 
    Opiskelu aikuisena on erilaista kuin nuorempana, sillä elämänkokemuksen myötä myös 
kyky ymmärtää asioita on mielestäni syvempää. Kun vertaan omaa ajatusmaailmaani nyky-
ään ja parikymppisenä, huomaa eron olevan aikamoinen. Aikuisopiskelu vaatii välillä kovaa 
itsekuria ja taitoa organisoida tiukka aikataulu opiskeluun sopivaksi. Koska aikaihmisellä on 
useimmiten perhe, työ ja muut mahdolliset velvollisuudet, opiskelu tapahtuu ikään kuin muun 
elämän ohessa. Etäopiskeluun kuuluvista lähiopiskeluilloista johtuen tulee päivistä välillä 
väistämättä melko pitkiä. Esimerkiksi oma päiväni saattoi sujua niin, että lähdin aamu seitse-
män aikaan ajelemaan Tornioon AMK:n oppitunneille, siirryin sieltä iltapäivällä Kemiin lukiol-
le odottelemaan lähituntien alkamista ja olin kotona Kuivaniemessä noin yhdeksän aikoihin 
illalla. Kotona odottivat vielä perhe ja kotityöt. Sitten kun muu perhe nukkui, niin äiti pääsi 
tekemään läksyjä. Ilman toimivaa lähiverkkoa olisi perheen arjen pyörittäminen ollut todella 
vaikeaa, ja niinpä isovanhemmat ovatkin olleet meidän perheessä aivan erityisen tärkeitä 
ihmisiä äidin opiskelun aikana. 
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    Olen seuraillut erinäisiä aikuis- ja etäopiskeluun liittyviä keskusteluja Internetissä ja löysin 
sieltä kolme erilaista etälukio-opiskelijan perustyyppiä, joiden opiskelumotiivien syyt ovat hie-
man erilaiset. Tyypillisin etäopiskelija on itseni kaltainen, noin nelikymppinen opiskeleva tai 
työssäkäyvä perheenäiti, joka haluaa lukion opinnoillaan joko tukea muuta opiskelua tai opis-
kelee silkasta tiedonjanosta haluten ikään kuin ylittää itsensä – todistaa itselleen pystyvänsä 
siihen. Toinen hyvin yleinen ryhmä muodostuu nuorista hiukan yli parikymppisistä aikuisista, 
joiden opinnot syystä tai toisesta ovat jäänet kesken. Osa lukiosta saattaa olla jo suoritettuna 
päivälukion puolella, ja etäopiskelun avulla on helppo jatkaa. Sitten on vielä kolmas hieman 
vanhemmista opiskelijoista – ehkä kenties jo eläkeiän saavuttaneista koostuva ryhmä, joille 
opiskelu saattaa olla enemmän harrastuksen omaista, muttei silti yhtään vähemmän tärke-
ää. 
    Seuraavaksi haluan puhua asiasta, joka on minulle henkilökohtaisesti aivan erityinen sydä-
menasia ja samalla viesti etäopiskelijoilta teille opettajille ja hallinnon ihmisille. 
    Mielestäni opettajan merkitys etäopiskelussa on suurempi kuin lähiopetuksessa, sillä opet-
tajan palautteella on ratkaiseva merkitys, jotta oppimiskokemuksen syntyminen olisi ylipää-
tään mahdollista. Opiskelu etänä on hyvin yksinäistä puurtamista ja opettajaan ollaan yhtey-
dessä ainoastaan muutamilla lähitunneilla ja etupäässä tietokoneen välityksellä kotoa käsin. 
Jos opettajan palaute jää niukaksi, on opiskelijan hyvin vaikea päätellä missä teki oikein tai 
mikä meni vikaan. Etätehtävänä saattaa esimerkiksi olla kirjallisuusarvostelun kirjoittaminen, 
ja mikäli opettaja arvostelee tehtävän pelkällä pistemäärällä – sanotaan nyt vaikka 75 pis-
tettä – opiskelija jää ikään kuin roikkumaan tyhjän päälle saamatta sen kummemmin selville 
suorittamansa tehtävän hyviä tai huonoja puolia. Mutta jo muutamalla lauseella opettaja voi 
osoittaa opiskelijalle kohdat, joissa tämä on onnistunut ja missä toisaalta olisi parantamisen 
mahdollisuutta. 
    Toinen asia, joka myös tavallaan kaatuu opettajan harteille, on opiskelutoverien korvaami-
nen. Koska etäopiskelijalta puuttuvat luokkatoverit, joihin tukeutua silloin kun opiskelu väsyt-
tää tai tuntuu muuten vaikealta, joutuu opettaja tähänkin rooliin ja toimii välillä eräänlaisena 
vetoapuna etäopiskelijalle. Silloin korostuu opettajan asenteen merkitys. Aikuisopiskelija ei 
tarvitse eikä kaipaa opettajalta voimakasta auktoriteettia, vaan pikemminkin jonkinlaista ka-
veriasennetta. Itse huomasin eron hyvin voimakkaasti opiskellessani samanaikaisesti kah-
dessa hyvin erilaisessa oppilaitoksessa. Päivisin minua opettivat ammattikorkeakoulun nuo-
rempaan opiskelijamateriaaliin tottuneet opettajat, joille auktoriteettiasenne tahtoi jäädä pääl-
le myös heidän tullessaan opettamaan aikuisopiskelijaryhmää. Siinä tahtoivat aikaihmisillä 
niskavillat pörhistyä, kun ikävuosiltaan opiskelijoita nuorempi opettaja oikein pyrki käskyt-
tämään – välillä jopa siinä määrin, että varsinainen opiskelu tahtoi jäädä vähän lapsipuolen 
asemaan. Kun sitten siitä ilmapiiristä pääsi siirtymään aikuislukiolle, tuntui kuin olisi saanut 
riisua painavan nahkarotsin harteiltaan. Kyllä aikuislukion opettajat ovat selvästi paremmin 
perehtyneitä nimenomaan aikuis- ja etäopetukseen.
    Vaikka etäopiskelun, työn tai muun opiskelun, perheen sekä muiden velvollisuuksien yh-
teensovittaminen voi olla hyvinkin raskasta ja vaatii välillä kovaa itsekuria ja organisointiky-
kyä, koen silti saaneeni enemmän kuin mitä olen opiskeluuni uhrannut. Opiskelusta saadut 
tiedot ja taidot – se käteen jäävä osa – tuntuu painavalta ja tukevalta.
    Kiitän mahdollisuudesta toimia aikuisopiskelijoiden äänitorvena ja toivon että etäopiskelu-
mahdollisuuksia kehitetään ja mahdollisesti jopa laajennetaan edelleen – ehkä jopa ylempiin 
koulutusasteisiin saakka. Kiitos!”
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Jyväskylän aikuislukion maahanmuuttajaopiskelijan Maria Avetisjanin kertomaa. Marian 
haastattelun pohjalta koosti rehtori Tarja Boe:

”27-vuotias Maria Avetisjan muutti Suomeen Pietarista vuoden 2002 syksyllä. Hänen mie-
hensä oli asunut Suomessa jo useita vuosia. Maria halusi päästä turvalliseen maahan, jossa 
sekä vanhemmilla että lapsilla on hyvä elää ja kasvaa ja kouluttautua. Marian mies opis-
keli tuolloin Töölön aikuislukiossa. Hän pyysi Mariaa auttamaan matematiikan tehtävissä ja 
ehdotti Marialle matematiikan opintojen aloittamista. Niinpä Maria ilmoittautui myös Töölön 
aikuislukioon. 
    Perhe muutti Jyväskylään vuoden 2003 alussa. Internetistä he löysivät helposti Jyväsky-
län aikuislukion kotisivut ja tietoa etäopiskelusta. Maria ja hänen miehensä aloittivat opinnot 
Jyväskylän aikuislukiossa maaliskuussa 2003. Marian suomen kielen taito oli tuolloin aika 
heikko ja hän tarvitsi miehensä tulkiksi. Maria ymmärsi jonkin verran kirjoitettua tekstiä, mutta 
puheen ymmärtäminen ja tuottaminen oli vaikeaa. 
    Matemaattisesti erittäin lahjakas Maria aloitti opinnot pitkän matematiikan, fysiikan ja kemi-
an kursseilla, koska hän ajatteli selviävänsä näillä kursseilla helpommin puutteellisella suo-
men kielen taidolla. Pitkän matematiikan kurssit Maria on opiskellut lähes kokonaan lähiopis-
keluna. Hän pitää lähitunneista muutenkin, koska niillä kuulee suomen kieltä ja myös kielitaito 
kasvaa enemmän kontaktissa toisten kanssa. Verkko-oppimisympäristöä hän pitää hyvänä 
lisänä lähikurssienkin opiskelussa.
    Maria kehuu estoitta opettajia, jotka kärsivällisesti ovat selittäneet, ohjanneet ja kannus-
taneet häntä opinnoissa. Aviomies, joka tarvitsi Marian apua matematiikan opinnoissa, opis-
kelee nyt ammattikorkeakoulussa ja pitää taukoa lukio-opinnoista. Hän hoitaa lapsia iltaisin 
ja järjestää Marialle opiskelurauhan, että hän selviäisi hyvin tulevasta pitkän matematiikan 
ylioppilaskokeesta. Kun aviomieskin opiskeli iltaisin, aikuislukion lapsiparkki mahdollisti van-
hempien opiskelun. Perheessä on kaksi pientä lasta, ja säännöllisin välein lapsilukua lisää 
miehen lapsi aikaisemmasta suhteesta. Maria naurahtaa, että vuoden kuluttua on hänen 
vuoronsa hoitaa lapsia ja tukea aviomiehen opiskeluja. Näin he ovat keskenään sopineet.
    Maria on tyytyväinen saamaansa opinto-ohjaukseen, jota hän on saanut aina tarvittaessa. 
Ryhmänohjaaja on ollut tärkein ohjaaja. Hän on myös neuvonut opinto-ohjaajan tai rehtorin 
puheille, jos asiat ovat niin vaatineet. Opettajat ovat ohjanneet omissa oppiaineissaan. Ma-
ria käyttää myös Peda.net -oppimisympäristöä yhteydenpitoon opettajien ja ryhmänohjaajan 
kanssa. Peda.netin ryhmänohjaussivuilta hän hakee tuoreimmat ryhmänohjaajan tiedotteet.
    Maria on valmistunut Venäjällä konservatoriosta ja jatkaa nyt opintojaan Jyväskylän am-
mattikorkeakoulussa solistisella linjalla, jossa hänen instrumenttinsa on viulu. Aktiiviselle ja 
lahjakkaalle Marialle tämä ei riitä, vaan hän haluaa tulevaisuudessa opiskella yliopistossa 
fysiikkaa ja tulla tiedenaiseksi. Näin hän haluaa varmistaa, että saa työtä Suomesta siinäkin 
tapauksessa, ettei viulistille töitä riittäisi. Tiedenaisen unelman toteutuminen edellyttää opis-
kelemista aikuislukiossa. 
    Marian tuntien voi olla varma siitä, että hänen unelmansa toteutuu ja hänellä riittää kysyn-
tää sekä viulistina että fyysikkona.”
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11. TIEDOTTAMINEN 

Kansallisella tasolla etälukiotoiminnasta ja etälukiohankkeesta tiedotettiin sähköisesti Ope-
tushallituksen ja YLE:n portaalien kautta. Lisäksi Yleisradio tiedotti etälukiosta radiossa ja 
televisiossa etälukion ohjelmalähetysten yhteydessä sekä erillisinä ”tietoiskuina”, erityisesti 
potentiaalisina opiskelijoiden ilmoittautumisaikoina elokuussa ja tammikuussa. Opetushal-
litus vastasi etälukion markkinoinnista mm. Varusmies-, Samokki-, Improbatur-, Opettaja-, 
Sakki-, Aikuiskoulutuksen maailma-, Kuntalehti-, Dimensio- ja Tempus -lehdissä yhteistyössä 
sidosryhmäyritysten kanssa.

Opetushallituksen projektityöntekijät ja aluekoordinaattorit huolehtivat tiedotuksesta mm. esi-
tejakelun avulla lääninhallituksiin, maakuntaliittoihin, työvoimatoimistoihin ja TE-keskuksiin 
(mm. Noste-ohjelman puitteissa). Opetushallituksen projektityöntekijät, koordinaattorit, rehto-
rit, opettajat ja opiskelijat antoivat haastatteluja medialle ja kirjoittivat artikkeleita eri lehtiin ja 
julkaisuihin. Oppilaitokset tiedottivat aluelehdissä ja suoramarkkinoivat omilla ja Opetushal-
lituksen tekemillä esitteillä etälukio-opiskelua kotitalouksiin, yrityksiin ja eri järjestöihin. Etä-
lukio-oppilaitokset ja -verkostot osallistuivat aktiivisesti valtakunnallisiin ja alueellisiin konfe-
rensseihin, messuihin ja muihin vastaaviin tapahtumiin. 

Opetushallitus laati vuosittain valtakunnallista tiedotusta ja markkinointia varten suunnitel-
man, joka hyväksytettiin ohjausryhmässä. Etälukioverkostot ja oppilaitokset vastasivat oman 
alueellisen tai paikallisen tiedotuksen suunnittelusta ja toteutuksesta.

Etälukio-oppilaitoksissa järjestettiin lukukausien alussa etälukion tiedotustilaisuuksia. Kuvas-
sa syksyn 2002 Varkauden tiedotustilaisuuteen osallistuneita etälukio-opinnoista kiinnostu-
neita ihmisiä.
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12. ETÄLUKIOTOIMINNAN VAKIINNUTTAMINEN JA 
 TULEVAISUUDENVISIOT

Etälukiotoiminnan vakiinnuttaminen

Etälukioprojektin tuotteena syntyi uusi aikuiskoulutusväylä, joka vakiinnutetaan kaikkien luki-
oiden toimintatavaksi. Etäopetusmenetelmän käyttöönoton ja etälukiotoiminnan kautta toteu-
tetaan hallitusohjelman ja opetusministeriön Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitel-
man linjauksia käytännön tasolla.

Opetushallituksen johtoryhmä hyväksyi etälukion vakiinnuttamisohjelman 5.12.2003 ja lähetti 
sen opetusministeriön hyväksyttäväksi (OPH dnro 11/386/2003, 19.12.2003). Se käsitellään 
muiden virtuaalihankkeiden vakiinnuttamissuunnitelman ja toteuttamisohjelman osana. Tätä 
koskeva esitys valmistuu Opetushallituksessa kevään 2005 aikana.

Etälukion vakiinnuttamissuunnitelmassa esitetään lukion opetushenkilöstön täydennyskouluk-
seen vuosille 2004–2008 5 300 henkilön koulutusta, jonka määrärahatarve on noin 572 400 
euroa/vuosi. Samoin tulee jatkaa lukioiden tietokonehankintojen tietoyhteiskuntamäärära-
hoista myönnettävää laitehankintatukea niin, että lukiot pääsevät samaan varustetasoon kuin 
ammatilliset oppilaitokset eli 4-5 oppilasta konetta kohti. Tällä hetkellä lukioissa on keskimää-
rin 9 opiskelijaa tietokonetta kohti. Valtioneuvoston päätös laajakaistahankintatuesta tukee 
virtuaalisten opetuksen ja opintojen käyttöönottoa koko maassa. Vakiinnuttamisresurssitarve 
on mittava ja on oletettavaa, että vakiinnuttamisaikataulu ulottuu jopa vuoteen 2010 saakka.

Alueellinen e-koulutoimi – etälukion vakiinnuttamisen jälkeinen visio

Kuvio 13. 
Alueellisen e-koulutoimen toimintamallivisio
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Etälukioprojektin kehittämistyön myötä alkoi hahmottua virtuaalisten koulutuspalvelujen tarve, 
järjestämismuodot ja hallinnointi yllä olevan kaavion mukaisesti. Termistö tulee vakiintumaan 
lähivuosina. Oleellista on seutukunnallisen ja/tai alueellisen tai suuren kaupungin sisäisen 
koulutoimen organisoituminen niin, että olemassa olevan koulutuspalvelujen lomaan luodaan 
virtuaalisten koulutuspalvelujen tarjonta. Uuden palvelumallin tulee olla kevyt varsinkin hallin-
non ja taloudenhoidon osalta.

Rehtoreiden ja opettajien riittävän täydennyskoulutuksen ja laitehankintojen jälkeen virtuaa-
lista koulutointa tuetaan virtuaalisten opintojen ohjauksen kautta, oppiainekohtaisten pedago-
gista ohjausta ja konsultaatiota antavien aine-/alakohtaisten mentorien avulla, mikä ainakin 
alussa perustuu opetuksen järjestäjätahojen keskinäisiin sopimuksiin osto- ja tarjousperiaat-
teella.

2010-luvulla kehittyy todennäköisesti erilaisia e-koulutoimen malleja ja tuolloin hahmottuvat 
mahdollisesti tarvittavat lainsäädännön sekä virka- ja työehtosopimuksien muutostarpeet. 
Samalla tulee pohdittavaksi mahdolliset valtionosuuksien tarkennukset tältä osin.

12. ETABLERING AV DISTANSGYMNASIEVERKSAMHETEN OCH
 FRAMTIDSVISIONER

Etablering av distansgymnasieverksamheten

Som en produkt av distansgymnasieprojektet har det uppkommit ett nytt vuxenutbildningsstråk, 
som kommer att införas som ordinarie verksamhet i alla gymnasier. Genom ibruktagandet av 
distansundervisningsmetoden och distansgymnasieverksamheten förverkligas de linjer som 
lagts fram i regeringsprogrammet och i undervisningsministeriets utvecklingsplan för utbild-
ningen och forskningen.

Utbildningsstyrelsens ledningsgrupp godkände programmet för etablering av distansgym-
nasieverksamheten 5.12.2003 och sände det till undervisningsministeriet för godkännande 
(UBS dnr 11/386/2003, 19.12.2003). Det tas upp som del av etableringsplanen och genom-
förandeprogrammet för de övriga virtuella projekten. Ett förslag om detta kommer att göras 
på Utbildningsstyrelsen under våren 2005. 

I etableringsplanen föreslås fortbildning av 5 300 personer inom fortbildningen av gymna-
siernas undervisningspersonal 2004-2008, vilket kommer att kräva ca 572 400 euro/år. Gym-
nasierna bör också i fortsättningen via anslagen för informationssamhället få understöd för 
anskaffning av ADB-utrustning, så att de når upp till samma utrustningsnivå som yrkesläro-
anstalterna, d.v.s. 4-5 elever per dator. För närvarande fi nns det ca 9 studerande per dator i 
gymnasierna. Statsrådets beslut om understöd för anskaffning av bredband stöder införandet 
av virtuell undervisning och virtuella studier i hela landet. Resursbehovet för införandet är 
stort och projektet kommer sannolikt att sträcka sig ända fram till år 2010.
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Det regionala skolväsendet för distansskolan – en vision om tiden efter införandet 
av distansgymnasiet

Figur 13.
Verksamhetsmodell för det regionala 
skolväsendet för distansskolan
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I takt med utvecklingsarbetet inom distansgymnasieprojektet började behovet av virtuella ut-
bildningstjänster, deras anordnande och administration att ta form enligt vidstående schema.  
Terminologin kommer att fastslås under de närmaste åren. Väsentligt är att skolväsendet i 
en region eller i en stor stad ordnas så att de förefi ntliga utbildningstjänsterna utökas med ett 
utbud av virtuella utbildningstjänster. Den nya servicemodellen bör vara enkel i synnerhet i 
fråga om förvaltningen och skötseln av ekonomin.

Efter att rektorerna och lärarna har fortbildats och skolorna har fått tillräcklig utrustning kom-
mer det virtuella skolväsendet att ges stöd genom handledning av de virtuella studierna. 
Detta kommer att ske med hjälp av läroämnes-/branschvisa mentorer som ger pedagogisk 
handledning och konsulthjälp, vilket åtminstone till en början kommer att bygga på avtal enligt 
köp- och anbudsprincipen mellan dem som anordnar verksamheten.

Under 2010-talet kommer det sannolikt att utvecklas olika modeller för distansskolan och 
då kommer också eventuella ändringsbehov i lagstiftningen och i tjänste- och arbetskollek-
tivavtalen att klarna. Samtidigt kommer man att ta ställning till eventuella preciseringar av 
statsandelarna. 
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Etälukion raportteja ja esitteitä julkaistiin 
yhteistyössä etälukio projektin sidosryhmään 
kuuluvien kirjankustantajien kanssa.
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14. LIITTEET

Etälukio-opiskelijoiden kotikuntakartat

Etäopiskelijat valitsivat lukiokursseja ensisijaisesti oman etälukioverkostonsa opiskelutarjot-
timista. Tarvittaessa etäkursseja valittiin myös muista etälukiosta eri puolilta Suomea. Kart-
toihin on kuvattu etälukiopaikkakunnat, etäopiskelijamäärät ja etälukioiden etäopiskelijat. 
Etäopiskelijoiden kotipaikkahajonta on varsin suuri. Etälukiotoiminnan alueellinen vaikutus 
on merkittävä lisä koulutuspalvelujen tarjontaan.

PIRKANMAAN JA SATAKUNNAN SEKÄ VARSINAIS-SUOMEN
ETÄLUKIOLAISTEN KOTIKUNNAT 2000–2003

PIRKANMAAN
ETÄLUKIOVERKKO

NOKIA
PARKANO
YLÖJÄRVI

SATAKUNNAN
ETÄLUKIOVERKKO

HUITTINEN
KANKAANPÄÄ
PORI
RAUMA

VARSINAIS-SUOMEN
ETÄLUKIOVERKKO

FORSSA
IMATRA
KARINAINEN
KOSKI TL
LOIMAA

Varsinais-Suomen etälukioverkko

Satakunnan etälukioverkko

Pirkanmaan etälukioverkko

10
5
1

Opiskelijamäärä_3

Opiskelijamäärä_2

50

25

5

OPETUSHALLITUS 23.12.2004
ÅKE HAGMAN
TELLERVO RENKO
MIA VALANNE

Opiskelijamäärä

23
11,5
2,3
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Etelä-Suomen etälukioverkko

Länsi-Suomen etälukioverkkoOPETUSHALLITUS 
ÅKE HAGMAN 23.12.2004
TELLERVO RENKO
MIA VALANNE

LÄNSI-SUOMEN JA ETELÄ-SUOMEN 
ETÄLUKIOLAISTEN KOTIKUNNAT 2000–2003

LÄNSI-SUOMI/
ISOJEN KAUPUNKIEN
ETÄLUKIOVERKKO

JYVÄSKYLÄ
KOKKOLA
MÄNTTÄ
TAMPERE
TURKU
VAASA

ETELÄ-SUOMEN
ETÄLUKIOVERKKO

ESPOO
HELSINKI
HÄMEENLINNA
KERAVA
KIRKKONUMI
KOTKA
KOUVOLA
LOHJA
RIIHIMÄKI
VANTAA

Opiskelijamäärä_2

130

65

13

160

80

16

Opiskelijamäärä



Etelä-Pohjanmaan etälukioverkko

Pohjois-Pohjanmaan etälukioverkko

OPETUSHALLITUS 
ÅKE HAGMAN 23.12.2004
TELLERVO RENKO
MIA VALANNE

POHJOIS-POHJANMAAN JA ETELÄ-POHJANMAAN 
ETÄLUKIOLAISTEN KOTIKUNNAT 2000–2003

POHJOIS-POHJANMAAN
ETÄLUKIOVERKKO

HAAPAJÄRVI
HAAPAVESI
II
KUUSAMO
KÄRSÄMÄKI
LIMINKA
MUHOS
NIVALA
OULAINEN
OULU
PUDASJÄRVI
PULKKILA
PYHÄJOKI
PYHÄJÄRVI
RAAHE
RUUKKI
TAIVALKOSKI
UTAJÄRVI
VAALA
VIHANTI
YLIVIESKA

ETELÄ-POHJANMAAN
ETÄLUKIOVERKKO

KAUHAJOKI
SEINÄJOKI

150

75

15

Opiskelijamäärä

Opiskelijamäärä_2

50
25
5
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Lapin etälukioverkko

Itä-Suomen etälukioverkko
OPETUSHALLITUS 
ÅKE HAGMAN 23.12.2004
TELLERVO RENKO
MIA VALANNE

LAPIN JA ITÄ-SUOMEN 
ETÄLUKIOLAISTEN KOTIKUNNAT 2000–2003

LAPIN
ETÄLUKIOVERKKO

INARI
KEMI
KEMIJÄRVI
KEMINMAA
KOLARI
PELKOSENNIEMI
PELLO
POSIO
RANUA
ROVANIEMEN MLK
ROVANIEMI
SAVUKOSKI
SIMO
SODANKYLÄ
TERVOLA
TORNIO
YLITORNIO

ITÄ-SUOMEN
ETÄLUKIOVERKKO

IISALMI
JOENSUU
KAJAANI
KUOPIO
MIKKELI
PALTAMO
SAVONLINNA
VARKAUS

260

130

26

Opiskelijamäärä

Opiskelijamäärä_2

60
30
6
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Sopimus Pohjois-Pohjanmaan etälukioverkostossa järjestettävästä opetuksesta

SOPIMUS POHJOIS-POHJANMAAN ETÄLUKIOVERKOSTOSSA 
JÄRJESTETTÄVÄSTÄ OPETUKSESTA

SOPIMUKSEN OSAPUOLET
Tämän sopimuksen osapuolia ovat Pohjois-Pohjanmaan etälukioverkoston kunnat: 
Oulu, Muhos, Vaala, Utajärvi, Liminka, Ruukki, Taivalkoski, Oulainen, Haapavesi, Kär-
sämäki, Vihanti, Pyhäjoki, Raahe, Ii, Pulkkila, Kuusamo, Ylivieska, Pudasjärvi, Pyhäjär-
vi, Nivala, Haapajärvi, Kalajoki ja Kannus. 

SOPIMUKSEN KOHDE
Tässä sopimuksessa sovitaan Pohjois-Pohjanmaan etälukioverkostossa järjestettäväs-
tä opetuksesta ja opetuksesta syntyvien kustannusten jakamisen periaatteista.

 1. Oulun kaupunki hoitaa opetuksesta syntyvien kustannusten jakamisen ja laskut-
tamisen kaksi kertaa vuodessa.

 2. Opetuskustannusten jakamisessa otetaan huomioon kunnan etälukion tutkintota-
voitteinen opiskelijamäärä/lukukausi ja etälukioverkostossa opettaneiden opetta-
jien palkkakustannukset yhteensä/kunta/lukukausi. Aineopiskelijoiden osalta nou-
datetaan laskentakaavaa, jossa viisi aineopiskelijan suoritusta opetuskustannus-
ten laskentakautena muodostaa yhden tutkintotavoitteisen opiskelijan suuruisen 
kustannuksen.  

 3. Aineopiskelijoiden suoritusten lukumäärä ilmoitetaan erikseen tutkintotavoitteisis-
ta opiskelijoista. Jokainen etälukio-oppilaitos tekee laskelman itse. 

 4. Opetuksesta syntyvillä kustannuksilla tarkoitetaan opettajan palkkakustannuksia 
ja mahdollista ylimääräistä tutorkorvausta suurryhmäopetuksesta. Mitään muita 
kustannuksia ei hyväksytä jaettavaksi.

 5. Tutkintotavoitteisten opiskelijoiden opiskelijamäärä ilmoitetaan Oulun kaupungille 
syyslukukauden osalta 20.9. tilastoidun opiskelijamäärän mukaisesti ja kevätlu-
kukauden osalta 20.1. tilastoidun opiskelijamäärän mukaisesti. 

 6. Opetuksesta syntyneet kustannukset laskutetaan Oulun kaupungin  toimesta 
lukukausittain niin, että kukin kunta ilmoittaa etälukioverkostossa opettaneiden 
opettajien palkkakustannukset  ja tutkintotavoitteisten opiskelijoiden lukumäärän 
sekä aineopiskelijoiden suoritusten määrän syyslukukausittain ja kevälukukausit-
tain erillisillä lomakkeilla. Koordinaattori määrittää tarkemman aikataulun lasku-
tuksille. 
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 7.  Etälukioverkostosta syntyneiden kustannusten/kunta laskentakaava on seuraava:

 Opetuksesta syntyneet opettajien palkkakustannukset yhteensä verkostossa /lukukausi  
= A

 Tutkintotavoitteisten opiskelijoiden määrä yhteensä verkostossa/lukukausi

  A x kunnan tutkintotavoitteinen opiskelijamäärä/lukukausi – mahdollinen opetuksesta synty-
neet kustannukset/kunta/lukukausi = yksittäisen kunnan lopullinen kustannus (+ palautus/- 
lisämaksu)

 8. Kukin kunta vastaa siitä, että opiskelijamäärät ja -suoritukset sekä opetuksesta 
syntyneet kustannukset ovat oikeita ja ne on ilmoitettu sovittuun aikaan mennes-
sä Oulun kaupungille.  

 9. Oulun kaupunkiin perustetaan erillinen kustannuspaikka etälukion opetuksesta 
syntyvien kustannusten jakamiseksi. 

 10. Tuntien kokoamisjärjestyksessä noudatetaan seuraavaa järjestystä: 1. oman kou-
lun tunnit, 2. etälukioverkoston tunnit. 

 11. Pohjois-Pohjanmaan etälukioverkoston opettajien palkkauksessa noudatetaan 
kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimusta, osio B, liite 3, aikuislu-
kio. 

SOPIMUKSEN VOIMASSAOLOAIKA
Sopimus tulee voimaan 1.1.2004 ja on voimassa toistaiseksi. 

SOPIMUKSEN IRTISANOMINEN
Tämä sopimus voidaan irtisanoa jokaisen lukuvuoden alusta, ja irtisanominen on tehtä-
vä kirjallisesti edellisen lukuvuoden maaliskuun viimeiseen päivään mennessä. 
 
SOPIMUSASIAKIRJOJEN LUKUMÄÄRÄ
Tätä sopimusta on tehty yksi kappale, mikä säilytetään Oulun kaupungin opetusviraston 
arkistossa.  Sopimuksen allekirjoittaneet kunnat saavat kopion alkuperäisestä sopimuk-
sesta. 
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1.2. Etälukioverkoittain

1.4. Projektin aloittaneiden ja keskeyttäneiden määrät tavoiteohjelmittainVarsinais-Suomen etälukioverkoston etäopiskelijamäärät
 v. 2000 - 2004 
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Etelä-Pohjanmaan etälukioverkoston etäopiskelijamäärät
 v. 2000 - 2004 
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Lapin etälukioverkoston etäopiskelijamäärät
 v. 2000 - 2004 
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1.3. Oppilaitoksittain

Länsi-Suomen etälukioverkoston oppilaitosten opiskelijamäärät
lv. 2000-2004 
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Satakunnan etälukioverkoston oppilaitosten opiskelijamäärät
 lv. 2000-2004
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Pohjois-Pohjanmaan etälukioverkoston oppilaitosten opiskelijamäärät
 lv. 2000-2004

2019
27

21

40

20
8

37
31

12
25

35
25

14

39

20 22
14

33

**

27

0

20

40

60

80

100

120

140

160

Haapajärven lukio Haapaveden lukio Iin lukio Kuusamon lukio

KUNTA/ ETÄLUKIO

 20.9.2000  20.1.2001  20.9.2001  20.1.2002  20.9.2002  20.1.2003  20.9.2003  20.1.2004

Pohjois-Pohjanmaan etälukioverkoston oppilaitosten opiskelijamäärät
 lv. 2000-2004

12 78 7 105 5 7
14

6 8 12 127 12 13
2 5

118 7
13

4 6 6 8
3 **

0

20

40

60

80

100

120

140

160

Kärsämäen lukio Limingan lukio Muhoksen lukio Nivalan lukio

KUNTA/ ETÄLUKIO

 20.9.2000  20.1.2001  20.9.2001  20.1.2002  20.9.2002  20.1.2003  20.9.2003  20.1.2004

Pohjois-Pohjanmaan etälukioverkoston oppilaitosten opiskelijamäärät
 lv. 2000-2004

92

19

4

23

71

4

24

94

47

21
2824

36
24

39

12
20

47

2220

3527 27

19 17

110

15

128

129

159

16

148

0

20

40

60

80

100

120

140

160

Oulaisten lukio Oulun aikuislukio Oulun Lyseon lukio Pudasjärven lukio

KUNTA/ ETÄLUKIO

 20.9.2000  20.1.2001  20.9.2001  20.1.2002  20.9.2002  20.1.2003  20.9.2003  20.1.2004



84

Pohjois-Pohjanmaan etälukioverkoston oppilaitosten opiskelijamäärät
 lv. 2000-20044
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Lapin etälukioverkoston oppilaitosten opiskelijamäärät
 lv. 2000-2004

62

117

63

88

3

23

64

25
16

59

13 4

50

15 5

63

***
0

20

40

60

80

100

120

140

160

Ivalon lukio Kemijärven lukio Kemin aikuislukio Keminmaan lukio

KUNTA/ ETÄLUKIO

 20.9.2000  20.1.2001  20.9.2001  20.1.2002  20.9.2002  20.1.2003  20.9.2003  20.1.2004

Lapin etälukioverkoston oppilaitosten opiskelijamäärät
 lv. 2000-2004

4 9

28

5 9

25

4
10

43

1
13

31

4 4
12

45

2
12

41

2 6
12

48

5 6
12

48

*
0

20

40

60

80

100

120

140

160

Kolarin lukio Pellon lukio Posion lukio Rovaniemen aikuislukio

KUNTA/ ETÄLUKIO

 20.9.2000  20.1.2001  20.9.2001  20.1.2002  20.9.2002  20.1.2003  20.9.2003  20.1.2004

Lapin etälukioverkoston oppilaitosten opiskelijamäärät
 lv. 2000-2004

24

1

17

26

35

56
16

27
18

7 11
5

12
16 10

* * ***
0

20

40

60

80

100

120

140

160

Savukosken lukio Sodankylän lukio Tervolan lukio

KUNTA/ ETÄLUKIO

 20.9.2000  20.1.2001  20.9.2001  20.1.2002  20.9.2002  20.1.2003  20.9.2003  20.1.2004



86

Itä-Suomen etälukioverkoston oppilaitosten opiskelijamäärät
lv. 2000-2004
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Etelä-Suomen etälukioverkoston oppilaitosten opiskelijamäärät
lv. 2000-2004
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Etälukioprojektissa aloittaneiden opiskelijoiden lukumäärä tavoiteohjelmittain 2000-2004

2000 2001 2002 2003 2004* Yhteensä

Yhteensä 2128 1598 1879 1869 256 7730

Tavoite 1A-ohjelma 701 485 605 572 0 2363

Tavoite 1B-ohjelma 235 181 242 215 44 917

Tavoite 2A-ohjelma 242 140 177 197 0 756

Tavoite 3-ohjelma 950 792 855 885 212 3694

*) vuoden 2004 luvut ajalta 1.1.-30.6.

Etälukioprojektissa keskeyttäneiden opiskelijoiden lukumäärä tavoiteohjelmittain 2000-2004

2000 2001 2002 2003 2004* Yhteensä

Yhteensä 219 749 729 765 198 2660

Tavoite 1A-ohjelma 49 174 121 186 - 530

Tavoite 1B-ohjelma 22 104 92 78 17 296

Tavoite 2A-ohjelma 23 62 73 134 0 292

Tavoite 3-ohjelma 125 409 443 367 181 1344

*) vuoden 2004 luvut ajalta 1.1.-30.6.

1.4. Projektin aloittaneiden ja keskeyttäneiden määrät tavoiteohjelmittain

Naisten osuus etälukio-opiskelijoista (%)
v. 2000-2004
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Vieraskuntalaisten osuus etälukio-opiskelijoista (%)
v. 2000-2004 
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Opiskelijoilla Internet-yhteys käytettävissä etäopiskeluun (%)
v. 2000-2004
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Ulkomailla asuvat etälukio-opiskelijat (hlöä)
v. 2000-2004 
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7. Ulkomailla asuvat etälukio-opiskelijat

8. Yo-kirjoitukset

8.1. Projektioppilaitosten ylioppilaat yhteensä/alueittain

Etälukioprojektin II-vaiheen aikana valmistuneet etäylioppilaat
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- Muut 1.1.2000-30.6.2004

464

198

78

53

78

871

0 200 400 600 800 1000

Etelä-ja Länsi-Suomi/ ESR 3 (OPH)

Itä-Suomi/ ESR 1

Pohjois-Pohjanmaa/ ESR 1, 2, 3

Lappi/ ESR 1

Satakunta/ ESR 2

YHTEENSÄa
ml

ej
h

o
eti

o
v

at /
e

ul
A

Etäylioppilaiden määrä



91

8.2. Yo-arvosanavertailut kevät 2002 ja kevät 2004

Äidinkielen yo-arvosanojen keskiarvot
- vertailut, kevät 2002
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Matematiikan (lyhyt) yo-arvosanojen keskiarvot
- vertailut, kevät 2002 
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Etälukio-opiskelijoiden ainekohtaiset kurssisuoritukset lukuvuonna 2002–2003
Tiedot 74 etälukio-oppilaitokselta, vastausprosentti 91,4 %
oppiaine kurssi-

määrä 
aloitta-

neet 
keskeyt-
täneet *)

keskeyt-
täneet *)

hyväk-
sytyt

keski-
arvo

kpl kpl kpl % kpl
ATK 25 121 36 30 % 85
BIOLOGIA 72 954 326 34 % 613 7,3
ELÄMÄNKATSOMUSTIETO 7 53 13 25 % 39 7,8
ENGLANTI (A) 330 4233 1097 26 % 3017 6,7
ENGLANTI (B) 2 10 1 10 % 9 7,6
ESPANJA 6 71 25 35 % 46 8,2
FILOSOFIA 45 536 148 28 % 366 7,3
FYSIIKKA 45 509 182 36 % 311 7,4
HISTORIA 141 1860 478 26 % 1353 7,5
KEMIA 38 518 190 37 % 322 7,1
MAANTIETO 47 638 182 29 % 448 7,3
MATEMATIIKKA, LYHYT 237 2545 690 27 % 1773 7,1
MATEMATIIKKA, PITKÄ 60 232 60 26 % 171 7,3
OPINTO-OHJAUS 6 82 13 16 % 69
PSYKOLOGIA 69 672 216 32 % 448 7,4
RANSKA (D) 16 48 4 8 % 43 7,8
RUOTSI (A) 2 10 4 40 % 6 7,3
RUOTSI (B) 261 3444 863 25 % 2503 6,8
SAKSA (A) 2 2 0 0 % 2 8,0
SAKSA (B) 6 10 0 0 % 10 8,0
SAKSA (D) 29 158 31 20 % 127 7,9
USKONTO 48 540 170 31 % 355 7,7
VENÄJÄ (D) 25 92 19 21 % 68 8,3
ÄIDINKIELI (SUOMI) 204 2725 734 27 % 1962 7,8
MUUT 51 387 98 25 % 241
YHTEENSÄ 1774 20450 5580 27 % 14387
*) keskeyttänyt = ilmoittautunut kurssille, mutta ei suoritusmerkintää kurssilta lukuvuonna
Etälukio-opiskelijoiden ainekohtaiset kurssisuoritukset lukuvuonna 2003–2004
Tiedot 74 etälukio-oppilaitokselta, vastausprosentti 91,4 %
oppiaine kurssi-

määrä 
aloitta-

neet 
keskeyt-
täneet *)

keskeyt-
täneet *)

hyväk-
sytyt

keski-
arvo

kpl kpl kpl % kpl
ATK 16 198 27 14 % 171
BIOLOGIA 79 840 273 33 % 559 7,4
ELÄMÄNKATSOMUSTIETO 13 111 37 33 % 73 7,9
ENGLANTI (A) 345 4165 1167 28 % 2902 6,8
ESPANJA 26 206 46 22 % 159 8,5
FILOSOFIA 41 459 146 32 % 289 7,2
FYSIIKKA 62 485 162 33 % 313 7,3
HISTORIA 165 1761 484 28 % 1263 7,5
KEMIA 49 419 138 33 % 271 7,1
MAANTIETO 59 630 218 35 % 411 7,4
MATEMATIIKKA, LYHYT 266 2579 722 28 % 1767 7,0
MATEMATIIKKA, PITKÄ 52 170 52 31 % 118 7,4
OPINTO-OHJAUS 7 125 19 15 % 106
PSYKOLOGIA 62 528 205 39 % 320 7,7
RANSKA (D) 9 45 6 13 % 39 8,8
RUOTSI (B) 302 3346 950 28 % 2280 6,8
SAKSA (A) 1 19 0 0 % 19 7,7
SAKSA (B) 12 38 4 11 % 33 8,6
SAKSA (D) 39 135 41 30 % 94 7,8
USKONTO 56 498 165 33 % 329 7,8
VENÄJÄ (B) 6 31 2 7 % 29 9,5
VENÄJÄ (D) 46 154 37 24 % 109 8,5
ÄIDINKIELI (SUOMI) 206 2487 771 31 % 1633 7,8
MUUT 57 222 39 18 % 166
YHTEENSÄ 1976 19651 5711 29 % 13453
*) keskeyttänyt = ilmoittautunut kurssille, mutta ei suoritusmerkintää kurssilta lukuvuonna

9. Kurssisuoritukset: lukuvuodet 2002–2003 ja 2003–2004 
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Opetushallituksen opetusministeriön erillisrahoituksella toteutetun etälukio-opettajien täydennyskoulutuksen      
 Pvm Hakija Summa Koulutus

30/10/00 Hämeen ammattikorkeakoulu  8 409 € verkkopedagoginen koulutus:
WebCT

20/11/00 Pohjois-Pohjanmaan etälukioverkko  10 091 € etälukioverkon pedagogisen 
toimintamallin kehittäminen

21/11/00 Espoon kaupungin opetus- ja 
kulttuuritoimi

 3 364 € verkkopedagoginen koulutus

29/11/00 Turun iltalukio  2 523 € L-S:n etälukioverkon kehittäminen,
seminaari: verkko-oppiminen

23/11/00 Lapin lääninhallitus  13 455 € verkkopedagoginen koulutus, ainekohtaiset 
sovellutukset, opojen koulutus

23/11/00
03/05/01 
uusittu

Itä-Suomen virtuaali- /etälukioverkko  6 728 € ainekohtainen ja yleinen yhteistyö,
verkkotutoroinnin ja ainekoht.verkostot,
verkkopedagogiset ratkaisut

18/12/00 Länsi-Suomen lääninhallitus,
Sivistysosasto

 11 773 € L-S:n alueen opojen virtuaaliverkostojen
perustaminen ja toiminnan kehittäminen

20/06/01 Pirkanmaan etälukioverkko  6 055 € ainekohtainen verkkopedagoginen koulutus

20/06/01 Itä-Suomen virtuaaliverkko  3 868 € kielten ja matematiikan kontaktiopetus

20/06/01 Länsi-Suomen etälukioverkko  4 373 € verkkopedagoginen koulutus:
ainekoht.ops:t, tulevaisuusvisiot

20/06/01 Pohjois-Pohjanmaan etälukioverkko  6 728 € ainekohtainen verkkopedagoginen koulutus:
pedagogisten toimintamallien kehittäminen

26/06/01 Satakunnan etälukioverkko  3 364 € verkkopedagoginen koulutus:
verkon uusien koulujen ohjaus ja tutorointi

26/06/01 Sotungin lukio  3 364 € koulutuskustannukset 2001
verkkopedagoginen koulutus

03/05/01 Itä-Suomen virtuaaliverkko  3 364 € uusien opettajien täydennyskoulutus

30/05/02 Etelä-Pohjanmaan etälukioverkko 3 800 € tutorointi ja verkko-ohjaus 
tutkiva oppiminen

30/05/02 Etelä-Suomen etälukioverkko/
Porkkalan lukio

1 380 € Etälukio-opettajan opetusmenetelmät (3ov)

30/05/02 Pirkanmaan etälukioverkko 7 000 € tutorointi- ja verkkoympäristö etäverkon 
toiminta (2ov)

30/05/02 Länsi-Suomen etälukioverkko 15 000 € etälukioiden kurssitarjonta oppilaitosten 
teknologiset ratkaisut kehittämiskohteiden 
tunnistaminen oppilaitosyhteistyö (2ov)

30/05/02 Lapin etälukioverkko 11 040 € oppimisalusta videoneuvottelulaitteet 
verkkopedagoginen koulutus (3ov)

30/05/02 Pohjois-Pohjanmaan etälukioverkko 6 728 € Etälukiopäivät: etälukioverkoston toiminta, 
mm. aineryhmät

03/05/02 Lapin etälukioverkko 2 500 € OPO-koulutus

03/05/02 Pohjois-Pohjanmaan etälukioverkko 2 500 € OPO-koulutus

08/05/02 Pirkanmaan etälukioverkko 2 500 € OPO-koulutus

07/05/02 Itä-Suomen 2 500 € OPO-koulutus

07/05/02 Etelä-Suomen 2 500 € OPO-koulutus

30/05/02 Länsi-Suomen 2 500 € OPO-koulutus

13/12/02 OPEKO 86 700 € OPO.fi  -koulutus

Yhteensä  234 106 € 

10. Opetushallituksen etälukioprojektin täydennyskoulutus
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     yhteenveto v. 2000-2002 
Kesto Kohderyhmä, hlöä

5 lähipvää/ opet, 3lähipvää/ tukihlöt; s00–s01 E-S:n etälukioverk. opet, 31(30) + tekn. tukihlöt, 
8 (1-2/oppilaitos)

3 lähipvää + etäjaksot, v.2000–01 P-P:n etälukioverk.opettajat ja rehtorit, 65

12/2000–5/2001 Opettajat ja rehtorit, 20

1 lähipvä (6h), 2.2.2001 Opettajat, opot, etäsihteerit, rehtorit, 200

3 lähijaksoa 4 vrk+2 etäjaksoa 6kk+9vrk/opet, em.+
1lähipvä (2ov) /opot; k2001–s2001

Lapin läänin alueen etälukioverkot
(opettajat + opot), 59 (36)

5 lähipvää +
etätyöskentelyä
9.2.–30.9.2001

I-S:n virtuaaliverkon oppilaitosten henkilökunta, 77

4(8) lähipvää, k2001 L-S:n läänin alueen etälukioverkot, 35

9/2001–12/2001 Pirkanmaan ja E-P:n etälukioverkkojen ja muiden 
L-S:n etälukioiden opettajat, 20

n.15 lähipvää/vanhat opet, 16/uudet, s2001 I-S:n virtuaaliverkon aineopettajat

2 lähipvää, lv.2001–02 L-S:n läänin etälukioverkko, 100

Etälukiopvät ja etätyösk.jaksot, v.2001–02 P-P:n etälukioverkosto, 80

2 lähipvää x 3h/koulutus, lv.2001–02 Satakunnan etälukioverkon uusien koulujen 
hlökunta ja muita etälukio-opettajia

4 lähipvää, 10.10–14.11.2001 E-S:n etälukioverkko, 80

1 lähipvä, 5.10.2001 I-S:n etälukioverkon uudet opettajat

2 lähipvää/2h, 6.9. ja 15.11.2002 E-P:n etälukioverkon opettajat, 20

4 lähipvää+etäjaksot, 24.5.– marraskuun loppu 2002 Porkkalan lukion opettajat, 3

5 lähipvää + etätehtävät, s2002 Pirkanmaan etälukio-opettajat, 20

2 lähipvää, 11.10. ja 13.12.2002 L-S:n etälukio-opettajat, 50

4 lähipvää + etäpvät, k2002–s2002 Lapin etälukio-opettajat, 35

k2002–s2002 P-P:n etälukio-opettajat, 100

Lapin opinto-ohjaajat

P-P:n opinto-ohjaajat

Pirkanmaan opinto-ohjaajat

I-S:n opinto-ohjaajat

E-S:n opinto-ohjaajat

L-S:n opinto-ohjaajat

Etälukioiden opinto-ohjaajat
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