
Eiran aikuislukio



Eiran aikuislukio on Touko Voutilaisen koulusäätiön
ylläpitämä yksityinen koulu eteläisessä Helsingissä



Eiran aikuislukio

* Lukion tutkinto-opiskelijoiksi laskettu kaikki tutkintoa tekevät: myös valtionosuusrahoituksen loppuun 
käyttäneet ”tilastolliset aineopiskelijat”.

o Henkilökuntaa noin 100, joista opettajia noin 80
o Opiskelijoita yhteensä noin 2700 (ja lisäksi noin 300 muissa lukioissa opiskelevia)
o Aikuisten perusopetuksen ja - lukion lisäksi lukioon valmistava opetus LUVA, lv 2022- TUVA
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Eiran aikuislukion lukiossa opiskelevat, ikä
o Lukion tutkintoa opiskelevien keski-ikä on 22,3 vuotta ja moodi (eli eniten) on 19 vuotiaita. 

o 90 % tutkintoa tekevistä on alle 30-vuotiaita. 
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Eiran aikuislukion opiskelijat, kansalaisuus ja äidinkieli

Koko koulussa 89 eri kansalaisuutta ja 72 eri äidinkieltä

o Lukiossa äidinkielenä suomi on noin 70 % opiskelijoista

o Peruskoulussa äidinkielenä on muu kuin suomi 99 % opiskelijoista

TOP 5 kansalaisuudet koko koulu

1. Suomi (1545 opiskelijaa)

2. Irak (173 opiskelijaa)

3. Afganistan (147 opiskelijaa)

4. Somalia (114 opiskelijaa)

5. Venäjä (65 opiskelijaa)



Aikuislukioiden ominaispiirteitä

Opetustarjonnassa 
huomioitava

1) Kohtaanto-
ongelma 

2) Tukitoimien 
tarve

Opiskelijoiden 
heterogeenisyys 

ja oppimisen 
vaikeudet

Jatkuva 
oppilaaksiotto

Iso osa 
opiskelijoista 

siirtyy 
nuorisolukiosta

Tutkinto- ja 
aineopiskelu sekä 

valmistava 
koulutus

Ennakointi: 
Kuinka paljon ja 

millaisia 
opiskelijoita 

milloinkin???



Aikuislukiossa opiskelu

LOPS2021 eli uusi ops: opiskelijan ryhmä LUKIO Ax LOPS2016 eli vanha ops: opiskelijan ryhmä LUKIO Bx

Voimassa 1.8.2021 jälkeen lukion aloittaneilla Voimassa, jos aloittanut aikaisemmin eikä vaihtanut

88 opintopistettä, joista pakollisia MAB: 66 tai MAA: 74. 44 kurssia, joista pakollisia MAB: 33 tai MAA: 37.

1 opintopiste = 560 min opetusta 1 kurssi = 1120 min opetusta (= 2 opintopistettä)

Opiskelija voi suorittaa vain LOPS2021 opintoja Opiskelija voi tehdä sekä LOPS2016 että LOPS2021 opintoja

Molemmissa opseissa on sama tuntijako eli pakollisten ja syventävien opintojen määrä oppiaineittain! 
Molemmat opetussuunnitelmat on nähtävissä lukion kotisivuilla eira.fi/lukio (-opinnot eirassa –opetussuunnitelma)

Aikuislukiossa oppitunnin kesto on 40 min (vrt nuoret 45 min). [Eirassa käytössä 80 min opetustuokiot]
Opetuksessa on samat sisällöt ja tavoitteet kuin nuorilla, mutta 2 opintopistettä kohden on käytettävissä 28 
oppituntia, kun nuorten oppimäärässä on varattu jopa 38 oppituntia.

+ Päivät ja viikot eivät ole niin pitkiä (perjantaisin ei ole opetusta) ja lukuvuodessa on vain 145 opetuspäivää
+ Oppitunnit käytetään tehokkaasti opiskeluun, ei joutokäyntiä
+ Laaja opetustarjonta: pakolliset opinnot jatkuvasti tarjolla ja kertaaminen on mahdollista
– Oppitunneilla edetään nopeammin: harjoittelulle ja kertaukselle jää vähemmän aikaa 
– Itsenäisesti opiskeltavien asioiden (ja kotona tehtävän työn) määrä on suurempi

http://www.eira.fi/lukio


Uusi opetussuunnitelma LOPS2021 tarkemmin
Lukion oppimäärä 88 – n opintopistettä: enää ei opiskella kursseja vaan opintojaksoja.
Kouluilla on käytössä valtakunnalliset pakolliset ja valinnaiset moduulit, joista koulujen tulee rakentaa opintojaksoja.
→ Jokaisella koululla on omat opintojaksot ja niille omat koodit sekä nimet. Opintojaksojen sisällä opiskellaan valtakunnallisi a 
moduuleita, jotka on nimetty ja numeroitu valtakunnallisesti. Kaikki suoritukset ja arvioinnit kirjataan moduuleihin (Wilma+Koski).

…

OPINTOJAKSO, jossa pakollisia saman tai eri 

aineiden opintoja (laajuus 1 – n op).
Esim. ENA01+02 tai ÄI02+HI01+MAB02

OPINTOJAKSO, jossa 

valtakunnallisia valinnaisia opintoja
(yleensä 2 op)

Koulun oma OPINTOJAKSO kuten yo-
kokeeseen kertaus (2 op)

MODUULI 
(2 op)

…

MODUULI A 
(1-3 op)

MODUULI B 
(1-3 op)

MODUULI C 
(1-3 op) …

…

…

Kaikki opintojaksoon liittyvät moduulit tulee suorittaa. Jos kyseessä on saman 
aineen moduulit, kaikista tulee sama arvosana. Eri oppiaineet arvioidaan 
itsenäisesti. Arvosanat näkyvät Wilmassa opintojakson jälkeen 
moduulikohtaisesti. Opintojakson nimi kertoo siihen liittyvät moduulit.

…

…

…

…



Tuntijako: LOPS2021
Tuntijaosta näet kunkin 
oppiaineet valtakunnalliset 
pakolliset sekä valinnaiset 
moduulit sekä koulun omat 
valinnaiset opintojaksot.

Molempien opsien tuntijaot on 
liitetty lukion kurssi- ja 
opintojaksotarjottimen 
loppuun eira.fi/lukio

Tuntijaosta ei näe sitä mihin 
opintojaksoihin moduulit 
liittyvät. Sen näkee opsista
eira.fi/lops2021

http://www.eira.fi/lukio
http://www.eira.fi/lops2021


Ylioppilaskirjoitukset

o Keväästä 2022 alkaen kirjoitetaan vähintään 5 ainetta

o https://www.ylioppilastutkinto.fi/ylioppilastutkinto/k2022-tutkintouudistus

o Kirjoitusten sisällöt tulevat valtakunnallisista pakollisista ja valinnaisista moduuleista

o Tarkemmin yo-kirjoituksista osoitteessa ylioppilastutkinto.fi sekä koulusta niiden ollessa ajankohtaisia

o Yo-infot, abi-infot, ohjaus, …

https://www.ylioppilastutkinto.fi/ylioppilastutkinto/k2022-tutkintouudistus
http://www.ylioppilastutkinto.fi/


”Jotta koulu voisi olla kaikille samanlainen, sen tulee olla kaikille 
erilainen.” 
– Touko Voutilainen



Opiskelu Eirassa



Eiran lukuvuosi

Jakso 0: 

elokuun abit ja kesän 
verkot loppuu

Jakso 1

Jakso 2

Jakso 3Jakso 4

Jakso 5

Jakso 6: 

Kesäopetus: lähijakso 
ja verkko-opetus alkaa

• Uusintakoepäivä

• (Edellisen jakson palautuksia)
1. vko

• Edellisen jakson arvosanat 
viimeistään Wilmassa

• (Edellisen jakson palautuksia)
2. vko

• Seuraavan jakson 
ennakkoilmoittautuminen alkaa5. vko

• Päättöviikko alkaa6. vko



Opiskelun eteneminen opintojaksolla / kurssilla

Päättökokeen uusinta- tai korottaminen
Jos päättöviikon kokeeseen ei pääse sairauden tai muun 

painavan syyn vuoksi, seuraavan jakson alussa 
järjestetään uusintakoe

Kokeen voi uusia myös seuraavan jakson koeviikolla 
Hylätyn tai hyväksytyn kokeen korottaminen tapahtuu seuraavan 

jakson koeviikolla tai suorittamalla opintojakso uudestaan 
(ensisijaisesti omaan tahtiin -opetuksessa)

Palaute ja arviointi

Opettajat voivat järjestää palautetuokioita (lähi- tai etä) tai antaa palautteen kirjallisesti Arvosanat Wilmassa viimeistään seuraavan jakson toisen viikon alussa

Päättöviikon opetus (esim. koe): poikkeava aikataulu!

Lähiopetuksessa 160 min oppitunti
Omaan tahtiin koe tehdään sillä oppitunnilla, kun on 

valmis
Verkossa voi olla lähikoe (pe), kesto n min.

Jakson varsinainen opetus

Lähiopetuksessa 12 opetuskertaa á 80 min Omaan tahtiin –opetuksessa edetään omaan tahtiin Verkko-opinnot yleensä sidottu jakson kestoon

Jos myöhästyy ennakkoilmoittautumisesta tai ryhmä on jo täynnä

Vapaita paikkoja voi kysellä lähiopetuksessa ekalla tunnilla luokassa Verkossa pääsee jakson alussa mukaan lähettämällä opettajalle viestin

Ennakkoilmoittautuminen

Lähiopetuksessa varaa paikan opiskelijalle ensimmäiseltä oppitunnilta Verkossa opettaja lähettää kutsuviestin Moodleen jakson alettua



Lukion opetusmuodoista

Lähiopetus

o Oppitunnit 2 x viikossa MA+KE tai TI+TO, oppituntien pituus 80 min. 12 opetuskertaa, päättöviikon opetus (esim. 
koe) 160 min. Myös yhtenä päivänä opetettavia ja laajempia ma-ke tai ma-to opetettavia opintojaksoja. 

Etäopetus (pääsääntöisesti korona-ajan poikkeus)

o Kuten lähiopetus, mutta oppitunnit etäyhteydellä (Zoom, Teams, BBB, …).

Omaan tahtiin –opetus (jaksoista riippumaton)

o Aineissa ENA, MAA, MAB, FY ja KE: tästä tarkemmin seuraavilla kalvoilla

Verkko-opetus

o Ei aikatauluun sidottuja oppitunteja, opiskelu alkaa yleensä jakson alussa ja päättyy jakson lopussa ja etenee 
opettajan antamia palautusaikoja noudattaen. Verkossa on tarjolla lähes kaikki lukion opintojaksot läpi vuoden 
(kesällä myös osa)



Yleisiä opiskeluun liittyviä sääntöjä: tehtävien palauttaminen, 
poissaolokäytännöt, myöhästyminen ja poistuminen tunnilta

o Opintojakson tai kurssin jatkamisen edellytykset tulee selvittää opettajan kanssa, kun poissaoloja on yli 3 opetuskertaa

o Yleisesti käytäntöä on ollut, että vielä noin 4-5 poissaolon kohdalla (perustellusta syystä kuten sairastuminen) 
opiskelun jatkaminen voi olla mahdollista, mikäli opiskelija on tehnyt kaikki vaadittavat työt ajallaan tai palauttaa ne 
välittömästi sairauden päätyttyä eikä poissaoloja tule enempää. 

o Tämän jälkeen yleensä opintojen jatkaminen ei ole enää mahdollista vaan opinnot tulee aloittaa alustava seuraavalla 
jaksolla (arvosanaksi annetaan K niin kuin keskeyttänyt). Mikäli opiskelija on poissaoloista huolimatta opiskellut 
aktiivisesti, tehnyt vaadittavat työt ajallaan ja osoittanut osaamista, niin tästäkin tilanteen mukaan voidaan joustaa. On 
kuitenkin huomioitava, että myös opetukseen osallistuminen on osa suoritusta sekä arviointia. 

o HUOM: oppivelvollisten opiskelijoiden huoltajien tulee selvittää kaikki poissaolot Wilmassa

o Opettajien antamia palautusaikatauluja tulee noudattaa eikä niihin yleensä ole mahdollista myöntää joustoa. Arviointi on lain
mukaan perustuttava laaja-alaiseen näyttöön joten yhdenkin osasuorituksen kuten loppukokeen puuttuminen voi olla este 
arvosanan saamiseksi (tällöin arvosanaksi annetaan O)

o Oppitunneilta ei saa myöhästyä tai lähteä pois kesken oppitunnin

o Perustelu: työskentelyrauhan takaaminen muille opiskelijoille.

o Mikäli opiskelija tietää, että hän ei pääse ajoissa jollekin tunnille tai joutuu poistumaan kesken tuntia, tulee asia 
selvittää opettajan kanssa etukäteen.



Opiskelun tuki ja opiskeluhuolto



Lukion erityisopettajat

Tuija Pesämaa 

Antti Varis 

o Henkilökohtainen ohjaus oppimisen tukeen ja koulun tukitoimiin liittyvissä asioissa; suunnitellaan käytännön 
ratkaisuja yhdessä

o Lukikartoitukset ÄI01-kursseilla, lukilausunnot tarvittaessa

o Oppituntien, kokeiden ja ylioppilaskirjoitusten erityisjärjestelyt

o Opiskelutaitokurssi (OT1)

o HUOM! Kurssisuunnitelmien teossa auttaa opinto-ohjaaja

o Erityisopettajat ovat tavattavissa ajanvarauksella

o Huoltaja/tukihenkilö voi tarvittaessa tulla mukaan tapaamiseen

o Varaa aika toimistosta, jos ajanvarauksessa ei ole vapaita aikoja

o Ajanvaraus lukion sivuilta eira.fi/lukio (pikalinkeistä) tai eira.fi/varaa-aika

http://www.eira.fi/lukio
http://www.eira.fi/varaa-aika


Tukitoimista (kokeet ja YO-kirjoitukset)

o Yleisin järjestely kokeissa tai yo-kirjoituksissa on lisäaika, myös pienryhmä on mahdollinen
o Tavoitteena varmistaa oman osaamisen esille saaminen

o Erityisjärjestelyiden perusteena (koesuoritusta heikentävät syyt) yo-kirjoituksissa:
o Lukivaikeus, sairaus, vamma, vaikea elämäntilanne

o Yo-kirjoituksissa lukilausunto, lääkärintodistus tai psykologin lausunto elämäntilanteesta voi vaikuttaa 
arvosanaan pistemäärän korotuksena, jos arvosana jää hyväksytyn/hylätyn rajalle (saattaa nostaa 
arvosanan I → A).

o YTL:lle lähetettävien erityisjärjestelyhakemusten kanssa on toimittava ajoissa, viimeistään puoli vuotta 
ennen yo-kirjoituksia.

o Vieraskielisyyden perusteella yo-kirjoituksiin on mahdollista saada lisäaika kaikkiin muihin kokeisiin paitsi 
vieraan kielen kokeisiin. Lisäajan tulee olla käytössä jo lukio-opintojen aikana ja sen tarpeellisuudesta 
tulee antaa lausunto ennen kirjoituksia

o Vieraskielisyysasioita hoitaa S2-opettaja Sanna-Marja Tuomi (vastaanottoaika, tiedot 
infotelkkarissa)

Huom: Perhon opiskelijoille on joka viikko Perhossa Perhon 
erityisopettajan pitämä rästipaja, johon opiskelijat voivat 
mennä tekemään läksyjään ja rästiin jääneitä tehtäviään ja 
saavat apua sieltä. Tämä koskee myös lukion opintoja.



Kuraattoripalvelut Eiran oppivelvollisuusikäisille opiskelijoille

Kuraattori Henna Tiainen

p. 040 6176533

Kuraattorin tehtävänä koulussa on tukea opiskelijoiden hyvinvointia sekä opintojen 
etenemistä. Tapaamisajan voi varata soittamalla, lähettämällä tekstiviestin tai Wilman 
kautta. Mahdollisuus videotapaamisiin (Teams) sekä tapaamisiin osoitteessa 
Perhonkatu 10. Tapaamiset ovat luottamuksellisia ja vapaaehtoisia. Myös vanhemmat 
voivat olla yhteydessä kuraattoriin!

Huom: Henna toimii kuraattorina myös Perho Liiketalousopiston 
kaksoistutkinnon suorittajille.
Muiden yhteistyökoulujen opiskelijat saavat kuraattori-palvelut omasta 
koulusta.



Opiskeluterveydenhuolto Eiran aikuislukion tutkintotavoitteisille opiskelijoille

Terveydenhoitaja 

o Vastaanotto Laivurinkadulla huoneessa L205 ilman ajanvarausta päivittäin klo 11:30–12:30

o Muina aikoina ajanvarauksella: ajan voi varata soittamalla, tekstiviestillä tai sähköpostilla.

o Poikkeuksista vastaanottoajoissa tiedotetaan koulun sivuilla, infotelkussa ja lapulla huoneen ovessa. 

o Opiskeluterveydenhuoltoon kuuluvat muun muassa terveystarkastukset, ehkäisyneuvonta sekä rokotusneuvonta ja 

tarvittaessa perusrokotusten tehostaminen. 

o Myös neuvonta ja ohjaus kaikissa terveyteen ja hyvinvointiin liittyvissä asioissa sekä hoidon tarpeen arviointi.

o Kaikki alle 18-vuotiaat opiskelijat kutsutaan terveystarkastukseen.

o Opiskeluterveydenhuollossa toimii myös keskitetysti psykiatrinen sairaanhoitaja sekä seksuaalineuvoja. Heidän 

vastaanotoilleen voi hakeutua koulun terveydenhoitajan kautta.

o Sairaudet hoidetaan ensisijaisesti omalla terveysasemalla. Apua ja neuvoa voi kysyä myös koulun 

terveydenhoitajalta. 



Lukiopsykologi Eirassa tutkintoa opiskeleville

o Tarkoitettu Eiran omille tutkintotavoitteisille opiskelijoille

o Yhteistyökoulujen (ammatilliset oppilaitokset) opiskelijat saavat psykologin palvelut omasta 
koulustaan

o Tukea lähitapaamisten lisäksi videotapaamisella sekä verkko- ja puhelinkeskusteluilla

o Lähitapaamiset järjestetään Pasilassa

o Ajanvaraus koulun kotisivujen ajanvaraussivun kautta eira.fi/varaa-aika tai suoraan 
vello.fi/eiranpsykologi

o Psykologien yhteystiedot löydät ajanvaraussivulta

o Tietoa psykologin palveluista koulun kotisivuilla http://www.eira.fi/fi/palvelut-opiskelijoille/palvelut-
lukiolaisille/opiskeluhuolto/

http://www.eira.fi/varaa-aika
http://www.vello.fi/eiranpsykologi
http://www.eira.fi/fi/palvelut-opiskelijoille/palvelut-lukiolaisille/opiskeluhuolto/


Ohjeita opiskeluun Eirassa



Lukion kotisivut eira.fi/lukio

Pikalinkeistä mm
- Moodle
- Wilma
- Tarjotin
- Ajanvaraus
- …

Valikosta mm
- Oppimateriaalit
- Opsit
- Ohjevideoita
- …

Eiran Wilman 
osoite on

eira.inschool.fi

http://www.eira.fi/lukio


Opiskelijan ja huoltajan Wilma eira.inschool.fi

o Tiedotteet, joilla ilmoitetaan koulun toimintaan liittyvistä muutoksista esim. poikkeusolojen järjestelyt

o Viestittely opettajien ja opojen kanssa

o Valinnat tehdään ennen jakson alkua jaksoittain Wilman tarjottimesta

o Työjärjestyksestä näkee lukujärjestyksen, luokat ja opettajat

o Suoritukset ja poissaolojen seuranta

o Lomakkeet (henkilötiedot, lukion opintosuunnitelma, yo-ilmoittautuminen)

o Huoltajan tunnusten luomisen ohjeet on lähetetty sähköpostilla tai annetaan suoraan toimistossa 
rekisteröitymisen yhteydessä. Mikäli tunnuksia ei ole tullut, ota yhteyttä toimistoon (toimisto@eira.fi)

o Kun nuori täyttää 18 vuotta, huoltajan Wilma-tunnukset lakkaavat toimimasta ja vastuu kouluasioiden 
hoidosta siirtyy kokonaan nuorelle. Tämän jälkeen huoltajalla pitää olla nuoren allekirjoittama valtakirja 
kommunikointiin kouluasioista koulun suuntaan, mikäli huoltajan apua tarvitaan.

mailto:toimisto@eira.fi


Moodle on lukion sähköinen oppimisympäristö

o Käytössä lähi-, verkko- ja omaan tahtiin –opetuksessa

o Moodlesta löytyy opintojakson aikataulu, tehtävät, 
materiaalia, kokeita ym

o Ja linkki mahdollisille etäoppitunneille 
liittymiseen

o Opintojakson pakolliset tehtävät tehdään yleensä 
Moodlessa / palautetaan opettajalle Moodlen kautta

o Moodleen löytyy pikalinkki koulun kotisivuilta, suora 
osoite on eiranaikuislukio.mmg.fi

o Opiskelija luo itse oman käyttäjätunnuksen Moodleen

o Opettaja lähettää aina erikseen Wilma-viestillä linkin 
omille opintojaksoille sekä mahdollisen salasanan, jolla 
ryhmään pääsee sisälle

o Näitä ei kannata etsiä itsenäisesti navigaation 
kautta

https://eiranaikuislukio.mmg.fi/login/index.php


Lukuvuosikalenteri: eira.fi/lukio

http://www.eira.fi/lukio


Kurssi- ja opintojaksotarjotin: eira.fi/lukio

http://www.eira.fi/lukio


Tarjottimen lukeminen 1

Jakson tärkeitä päiviä ja selitteet

MAANANTAISIN JA KESKIVIIKKOISIN 
järjestettävät opintojaksot ja kurssit

TIISTAISIN JA TORSTAISIN 
järjestettävät opintojaksot ja kurssit

VERKOSSA 
järjestettävät 
opintojaksot ja 
kurssit 
(nämä ovat yleensä 
joka jakso samat, paitsi 
LOPS2021 opintojaksot 
tulevat tarjolle 
porrastetusti)

Löydät tähän ohjevideon 
koulun kotisivuilta!



Tarjottimen lukeminen 2

W-kirjain nimen alussa tarkoittaa vanhan opsin
kurssia. Näitä uuden opsin opiskelijat eivät voi 
opiskella kuin poikkeustapauksissa.
Kaikki muut ovat opintojaksoja: vanhan opsin
opiskelija voi osallistua myös niihin, jolloin 
arvosana siirtyy vastaavalle kurssille.

Harmaat opintojaksot ovat alkaneet jo edellisessä 
jaksossa eikä niitä voi enää aloittaa. Ne ovat 
tarjottimessa muistutuksena opiskelijoille.

Pinkki taustaväri tarkoittaa, että opintojakson 
opetus jatkuu seuraavan jakson aikana vielä 
(yleensä sen loppuun asti)

Omaan tahtiin –opetus on merkitty tähdellä. 
Näiden opiskelun voi aloittaa myös keskellä jaksoa

Poikkeukset 
opetuspäiviin on aina 
nimen lopussa. 
Esim. ti = vain tiistaisin 
ei torstaisin

Opintojakson koodista näet aina mitkä kaikki 
moduulit siihen liittyy: esim ENA01+02 
tarkoittaa moduuleita ENA01 sekä ENA02



Tarjottimen lukeminen 3: päättöviikon aikataulu

Päättöviikon poikkeuksellinen aikataulu (oppitunnit / koeajat poikkeavaan aikaan) ilmestyy Wilmaan vasta jakson 
puolen välin jälkeen. Tarjottimesta näkee kuitenkin aina kunkin jakson kohdalta taulukon lopusta jokaiselle 
opetusajalle eli palkille kuuluvan oppitunnin ajankohdan.

Lisäksi näet milloin jakson arvostelut ilmestyvät Wilmaan.



Tarjottimen lopussa löytyy paljon tärkeitä tietoja

1. Jaksoittain tarjottavat moduulit sekä kurssit: täältä voit tarkistaa milloin mikäkin on tarjolla
• Jakson kohdalta tarjottimesta näkee mihin opintojaksoon moduuli on liitetty

2. Vastaavuustaulukko vanhan opsin opiskelijoille
• Näet mitkä moduulit tulee suorittaa, jotta vanhan kurssin saa hyväksiluettua

3. Tuntijaot



Tukea opiskeluun tarjolla mm.
Peruskoulu kertaavat opintojaksot (ÄI0, ENA0, RUB0, MA0 → verkossa ja joskus lähiopetuksessa)
kerrataan aineen pohjatietoja

S2-tukitunnit
Opiskelija saa apua suomen opiskeluun. Tukitunnit jaksoissa 3-5 ti+to 10.30.

Laajemmat kertaavat opintojaksot (ruotsi, suomi toisena kielenä)
Opetusta jakson aikana enemmän kuin tavallisesti → harjoitellaan enemmän. Esim. RUB0+1+2 tai RUB13+rak1 ja RUB14+rak2 opintojaksot.

Ruotsi B3-kielenä
kielen opiskelun voi aloittaa alusta tai tulla kertaamaan

Matematiikan X-ryhmä (MAB_ _ _ x)
Lyhyen matematiikan oppimäärää opiskellaan alkuun pienemmässä ryhmässä hitaasti kerratan ja keskittyen vain oleellisimpaan sisältöön.

Laskupaja (LaskuP)
Matikan omaan tahtiin –tuntien yhteydessä kuka tahansa voi mennä tekemään kotitehtäviä, paikalla matematiikan opettaja

Omaan tahtiin –opetus (MA, FY, KE, ENA)
Opiskelu etenee opiskelijan oppimisen tahdissa hitaasti tai nopeasti, kurssi päättyy vasta, kun opiskelija on oppinut asiat. Opettajan jatkuva tuki 
tarjolla. Omaan tahtiin –tunneilla voi aina myös käydä kysymässä apua aineen opiskeluun.

Tietotekniikan tuki (IT-Paja)
IT-paja järjestetään aina ma+ke klo 14.10 tunnilla Laivurin luokassa L106. IT-pajassa saa apua kaikkiin oman tietokoneen käyttöön liittyviin kysymyksiin.



Omaan tahtiin – opiskelua yksilöllisesti

o Kaikki aineen opinnot mahdollista aloittaa millä tahansa jakson oppitunnilla

o Opintojakso valmistuu, kun opiskelija on oppinut asiat (eli tehnyt vaaditut tehtävät 
oikein) → voi tehdä nopeasti tai hitaasti → koe tehdään normaalin tuntikierron 
mukaan

o Jokainen voi löytää itselleen parhaan tavan oppia

o Työskentely yhdessä tai yksin

o Opettajan tuki aina tuntien aikaan luokassa 

o Omaan tahtiin –tunneilla voi käydä myös kysymässä apua aineen kotitehtäviin yms



Omaan tahtiin -opetuksen hyviä puolia
o Yhdistää lähi-, etä- ja verkko-opetuksen opiskelijalle sopivimmalla tavalla: opiskella voi kotona tai 

koululla ja opettajan apu on saatavilla aina tarvittaessa

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

o Oppivelvollisten tulee osallistua lähiopetukseen 

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

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

o Arvosana ei tule ”tarjottimella” istumalla tunneilla ja tekemällä vaaditun minimin, vaan sen saa vasta, 
kun on oppinut riittävästi

o Mahdollistaa eriyttämisen opiskelijoiden tason mukaan

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

o Opiskelijat yleensä oppivat paremmin, koska tekevät enemmän töitä



Omaan tahtiin -opetuksen haasteita opiskelijalle

o Paradigman muutoksen hyväksyminen ja poisoppiminen vanhoista totutuista 
opiskelutavoista

o Töihin ryhtyminen eli opiskelu vaatii omaa aktiivisuutta, koska perinteisiä 
opettajajohtoisia oppitunteja ei ole:

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

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

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



Alaikäisen opiskelijan ohjaus Eirassa



Alaikäisen opiskelijan ohjaus Eirassa (LOPS 2021)

o Ohjauksen tavoitteena on palvella ja tukea Eiran aikuislukion hyvin monimuotoista opiskelijakuntaa. 
Ohjaus perustuu opiskelijan yksilöllisiin tarpeisiin, tavoitteisiin, osaamiseen ja kiinnostuksen kohteisiin.

o Ohjauksessa opiskelija on itse aktiivinen ja osallistuva toimija, jonka toimijuutta ohjaus tukee.

o Opiskelijaa tuetaan löytämään itsensä oppijana, jotta hän voi paremmin löytää oman polkunsa 
tulevaisuudessa.

o Eiran aikuislukiossa ohjausta järjestetään lähi- tai etäohjauksena. Ohjaus voidaan järjestää 
moniammatillisena yhteistyönä opiskelijan yksilöllisten tarpeiden huomioimiseksi.

o Ohjaus Eiran aikuislukiossa on kokonaisvaltaista ja tulevaisuusorientoitunutta



Lukion opinto-ohjaajat

o Jokaisella tutkinto-opiskelijalla on OMAOPO sukunimen alkukirjaimen mukaan, jotka kotisivuilla:

Tiina Ahonen

Minna Dallyn Urhea-opiskelijat

Tuija Ilmivalta

Johanna Luostari

Hilkka Koskimäki

Marja Tolonen
Katariina Rintala

o Opinto-ohjaajiin saa yhteyden sähköpostitse: nimi.sukunimi@eira.fi

o Henkilökohtaisen ohjausajan saa varattua sivulta eira.fi/varaa-aika

mailto:nimi.sukunimi@eira.fi
http://www.eira.fi/fi/palvelut-opiskelijoille/lukio/varaa-aika/


Ohjauspalvelut lukiossa

Infot ja perehdytykset

o Infot ja perehdytykset - Eiran aikuislukio

Perehdytykseen voi liittyä kotisivuilla olevan linkin kautta

o Opoinfot

Opoinfossa saat ohjausta opintojen ja tulevaisuuden suunnitteluun, opintosuunnitelman 
laatimiseen sekä jatko-opintoihin. Opoinfot järjestetään 1. jakson alusta alkaen etänä tiistaisin 
klo 14.10-15.30 (pois lukien päättöviikot) koko lukuvuoden ajan. Opoinfot ovat avoimia kaikille. 
Ei ennakkoilmoittautumista.

Henkilökohtainen ohjaus

o Henkilökohtaiseen tapaamiseen saa ensimmäisen ajan toimiston kautta

o Alkuohjauksessa laaditaan päivitettävä lukion opintosuunnitelma Wilmaan

Lukion opintosuunnitelma - Wilma (inschool.fi)

Kotisivut eira.fi/lukio

http://www.eira.fi/fi/palvelut-opiskelijoille/lukio/infot-ja-perehdytykset/
https://eira.inschool.fi/forms/36
http://www.eira.fi/lukio


Lukion opintosuunnitelma

o Opiskelija laatii omaopon tuella lukiossa henkilökohtaisen opintosuunnitelman, joka sisältää 
opiskelusuunnitelman, ylioppilastutkintosuunnitelman sekä jatko-opinto- ja urasuunnitelman.

o Henkilökohtainen opintosuunnitelma ohjaa opiskelijan tiedollista ja taidollista kehittymistä opintojen 
ajan. Suunnitelma laaditaan opintojen alussa, sen toteutumista seurataan ja sitä päivitetään 
opintojen edetessä. Suunnitelmassa jäsennetään opiskelun tavoitteet ja arvioidaan niiden 
saavuttamiseen kuluva aika. Henkilökohtaista opintosuunnitelmaa laadittaessa otetaan huomioon 
opiskelijan elämäntilanne, valmiudet ja opiskelun tavoitteet sekä tunnistetaan aiemmin opittu. 

o Opiskeluhistoria, erityisesti aikaisemmat opintosuoritukset ja oppimiskokemukset otetaan myös 
huomioon henkilökohtaista opintosuunnitelmaa laadittaessa. Opiskelijan aikaisemmin suorittamat 
opetussuunnitelman tavoitteita ja keskeisiä sisältöjä vastaavat opinnot tai muutoin hankittu 
osaaminen tunnistetaan ja tunnustetaan lukiolain (714/2018) 27 §:n mukaisesti.



Huoltajan velvollisuudet ja yhteistyö

o Huoltajan Wilma-tunnusten luominen

o Poissaolojen kuittaaminen Wilmassa, kunnes opiskelija on täysi-ikäinen

o Omaope seuraa poissaolotilannetta oppivelvollisten osalta ja ottaa huoltajaan yhteyttä, jos näyttää siltä, 
että opiskelija on putoamassa opinnoista

o Yhteydenotto omaopoon, mikäli opiskelijan tilanteessa tapahtuu muutoksia ja tulee huoli opiskelijan 
jaksamisesta tai opintojen etenemistä

o Omaopo järjestää tarvittaessa verkostopalaverin, johon voivat osallistua opiskelija, huoltaja ja pyydettäessä 
muita koulun toimijoita

o Opintojen seuranta

o Tukeminen ja kannustaminen kotona

o Oppimateriaalin hankinnassa auttaminen, tietokonehankinta

• Ilmaiset oppimateriaalit koulu tarjoaa vain oppivelvollisille

o Jos alaikäinen siirtyy toiseen oppilaitokseen tai keskeyttää opinnot, huoltaja 
ilmoittaa asiasta koululle vasta, kun opiskelijalla on toinen opiskelupaikka




