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Opetushallitukselle 

kirjaamo@oph.fi 

 

 

Asia:  OAJ:n lausunto luonnoksesta lukion opetussuunnitelman perusteiksi 

Viite:  Lausuntopyyntönne 12.3.2019, Dno: OPH-632-2019  

 

Aluksi: 

Lukiolain ja asetuksen muuttuminen 1.8.2019 alkaen teki lukion opetus-

suunnitelmien muuttamisen välttämättömäksi, vaikka edellisestä opetus-

suunnitelmatyöstä oli kulunut vain joitakin vuosia. Nyt lausunnolla olevissa 

luonnoksissa lukion opetussuunnitelman perusteiksi ei kaikkea ole lähdetty 

muuttamaan, vaan on tehty ne muutokset, joita uusi lainsäädäntö edellyttää.    

Valittu linja on järkevä. 

Opetussuunnitelmatyölle asetettu aikataulu on kuitenkin kohtuuttoman kireä, minkä 

vuoksi nyt käsillä olevan lausuntokierroksen aikataulukin osuu lukion työn kannalta 

hankalaan aikaan. Tiukka aikataulu näkyi myös opetussuunnitelman perusteiden 

ohjausryhmän työssä. Kunnollista keskustelua esim. arvioinnista ei ehditty 

ohjausryhmässä käymään. Aikataulusta huolimatta on perusteiden laadinnassa 

onnistuttu pääosin hyvin. Teksti on selkeästi ja ymmärrettävästi laadittua ja 

enimmiltä osin oikean suuntaista. Korjattavaakin vielä on, erityisesti arvioinnin 

osalta. Alta löytyvät OAJ:n kommentit ja muutosesitykset. 

Opetuksen toteuttaminen (LOPS luvut 1-3): 

Opintojen rakennetta koskevat asiat on luonnoksessa määritelty hyvin. Koulutuksen 

järjestäjän velvoite tarjota opiskelijalle mahdollisuus suorittaa valtakunnallisia 

valinnaisia opintoja kahden opintopisteen laajuisina opintojaksoina on kuitenkin 

herättänyt keskustelua. Opetushallituksen olisi hyvä avata asiaa tukiessaan 

paikallista opetussuunnitelmatyötä. 

Lainsäädännöstä on poistunut entinen oppitunnin määritelmä, kun on siirrytty 

opintopisteisiin. Opiskelijan saama opetuksen määrä on ennallaan, mutta 

oppitunteihin kuuluneet välitunnit ovat säädöksistä poissa. Opettajien osalta 

välitunteja koskeva työaika ja työvelvoite ei ole muuttunut. On selvää, että 

lukiolaisen koulupäivää pitää jollakin tavoin jaksotella ja rytmittää niin, että 

turvallisen koulunkäynnin ja riittävän palautumisen kannalta tärkeitä taukoja on 

opintojen lomassa. Tauot mahdollistavat myös sosiaalisen vuorovaikutuksen, mikä 

on nuorten kasvulle tärkeää. Uusissa opetussuunnitelman perusteissa olisi ollut 

hyvä käsitellä myös tätä aihepiiriä ja opastaa paikallista opetussuunnitelmatyötä sen 

tiimoilta. 
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Oppimiskäsitys pohjautuu opiskelijan aktiiviseen ja tavoitteelliseen itseohjautuvaan 

toimintaan. Kokemus kuitenkin kertoo, että kaikilla lukion aloittavilla eivät nämä 

ominaisuudet ole valmiina, vaan ne kehittyvät vasta vähitellen lukion aikana ja 

opiskelijat tarvitsevat eri tavoin tukea opinnoissaan. Tämän ajatuksen tulisi käydä 

ilmi selkeämmin myös luvussa 3.2. eikä vasta luvussa 4. 

Opiskeluympäristöä, -menetelmiä ja toimintakulttuuria koskevat luvut ovat laaditut 

hyvin ja monipuolisesti. Liiallista digitalisaation korostamista ei ole, vaan eri 

näkökulmat - kuten fyysinen ympäristö - pääsevät esiin, kuten pitääkin. 

Uusi lukiolaki edellyttää itsenäisen opiskelun järjestämisessä ottamaan huomioon 

opiskelijan edellytykset. Asian tuominen esiin myös opetussuunnitelmissa on 

tärkeää. 

Uusi lukiolaki tuo korostetummin esiin lukioiden yhteistyön korkeakoulujen ja 

työelämän kanssa. Opetussuunnitelman perusteiden säädökset luonnoksessa 

vastaavat tältäkin osin uuden lain vaatimuksiin. 

Opetuksen ohjaus ja tukeminen (LOPS luku 4): 

 

Ohjauksen määrittely LOPS:n perusteissa on tehty huolellisesti ja teksti on toimiva. 

Uutena asiana on uusi lukiolaki tuonut lukioon ns. jälkiohjauksen. OAJ pitää tärkeänä, 

että ohjauksen antajalla on kelpoisuus opintojen ohjaukseen. Luontevinta olisi, että 

ohjaaja olisi opiskelijan oma tuttu opinto-ohjaaja. Asiaa olisi voitu enemmän avata 

opetussuunnitelman perusteissa tähän suuntaan.  

 

Sivulla 15 toisessa kappaleessa puhutaan aineenopettajasta ohjaamassa oman 

aineensa puitteissa ja sanotaan, että ohjaus tapahtuu yhteistyössä korkeakoulujen  

ja työelämän kanssa. Tämä on erittäin iso vaatimus, kun laki edellyttää, että osa 

opetuksesta järjestetään yhteistyössä korkeakoulujen kanssa. Ei ole järkevää 

edellyttää asiaa jokaiselta aineenopettajalta jokaisessa aineessa vielä erikseen.  

Tältä osin tekstiä on korjattava sellaiseksi, ettei vaatimusta korkeakouluyhteistyöhön 

jokaisen opettajan kohdalta kaikissa aineissa ole. Riittää, kun opettaja omassa 

aineessaan pitää esillä myös korkeakouluopintojen näkökulman. 

 

Erityisopetus on vihdoin saatu myös lukioon ja terminä asia näkyy luvun 4.2. 

otsikossa. Se on hyvä, koska asia on uusi ja vaatii uusien käytäntöjen luomista 

lukioissa. Myös teksti on laadittu toimivaksi. 

 

Opiskeluhuollon tai kurinpidon osalta ei OAJ:llä ole huomautettavaa, asiat ovat olleet 

hyvin kirjattuna jo aiemmissa opetussuunnitelman perusteissakin. 

 

Luvussa 4.1. mainitaan uraohjaus. Käsite voisi olla esillä myös sivulla 42 esitellyssä 

laaja-alaisen osaamisen osiossa osana yhteiskunnallista osaamista.   
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Opiskelijan oppimisen ja osaamisen arviointi ei saa muodostua liian raskaaksi ja opetusta 

rajoittavaksi tehtäväksi (LOPS luku 5): 

 

Opiskelijan osaamisen arviointia koskeva luku on siirretty perusteiden lopusta  

ennen oppiaineita koskevia osioita. Ratkaisu on järkevä ja edistää perusteiden 

käytettävyyttä. Arviointikappaleessa on paljon hyvää ja arvioinnin kehittäminen on 

tärkeä osa lukion pedagogiikan kehittämistä. 

 

Luvun kohdat 5.1. ja 5.7. pitäisi kuitenkin osin muotoilla uudestaan. Uusi lukiolaki 

säätää itsearvioinnista, että opiskelijalle on tarjottava mahdollisuus itsearviointiin 

lukio-opintojen aikana. Luonnos LOPS-perusteiksi kuitenkin antaa ymmärtää (s. 30, 

kohta 1, rivi 3), että itsearviointia harjoitettaisiin joka opintojaksossa. Näin ei lain 

mukaan ole ja asia on kirjoitettava niin selkeästi myös perusteisiin, ettei väärin 

tulkintoja synny. Virke tulee muuttaa muotoon: Opintojakson aikainen palaute sekä 

lukio-opintojen aikainen itsearviointi… Summatiivisen arvioinnin kohtaan tulisi 

selkeästi kirjata, että arviointi on opettajan työtä ja formatiivisesta arvioinnista tulisi 

puhua palautteena, sillä monelle eivät nämä käsitteet ole tuttuja. 

 

Myös luvun 5.1. viimeinen virke arvioinnin toimintatapojen toteutumisen seurannasta 

tulee kirjoittaa sellaiseksi, ettei se johda liian raskaiden seuraamismallien tuloon 

paikallisissa opetussuunnitelmissa. 

 

Luvussa 5.2.5 käsitellään osaamisen tunnustamista. Luvun toinen kappale sanoo, 

että opiskelija hakee muualla suoritettujen opintojen osaamisen tunnustamista lukion 

rehtorilta. Käytetty sanamuoto on huono ja voi johtaa virhepäätelmään, että myös 

arviointi olisi asiassa rehtorin tehtävä. Parempi sanamuoto on, että hakemus 

jätetään/osoitetaan rehtorille. 

 

Luvussa 5.3. kerrotaan, kuinka suuri osa oppiaineen opinnoista on suoritettava 

hyväksytysti ja paljonko hylättyjä opintopisteitä voi olla. Asia herättää kummastusta 

lukiokentällä. Eikö kaikkien opintojen olisi syytä olla hyväksyttyjä, jotta lukio tulisi 

suoritetuksi?  

 

Saman asian vuoksi on muotoiltava uudelleen myös luvussa 5.7 olevat kohdat 

paikallisessa opetussuunnitelmassa päätettävistä asioista. Toimintatapojen 

toteutumisen seuraaminen tulee muuttaa muotoon yhteisten toimintatapojen 

toteutumisen periaatteet ja arviointipalautteen antamisen käytänteet muotoon 

arviointipalautteen antamisen periaatteet. Tämä on tärkeää siksi, että 

perusopetuksessa ovat ongelmana juuri nyt erilaiset raskaat seurantamallit ja 

arviointikäytänteet, jotka uuvuttavat opettajia ja olemassaolollaan rajoittavat 

pedagogisia ratkaisuja opetuksessa. 
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Lisäksi on huomattava, että lukion rahoitukseen kohdistetut n. 120 miljoonan euron 

leikkaukset ovat monissa lukioissa tehneet 30-40 opiskelijan ryhmät osaksi lukion 

arkea. Pahimmillaan ryhmässä voi olla jopa 50 opiskelijaa. Opiskelijalle annettava 

palaute ja paikalliset arviointikäytänteet eivät saa muodostua kohtuuttomaksi 

taakaksi. Itse lukiolaki ei tällaista vaatimusta aseta, eikä opetussuunnitelmankaan 

tule niin tehdä. Opetushallituksen on paikallista opetussuunnitelmatyötä tukiessaan 

otettava myös näkökulma esiin. 

 

Arviointiluvun kirjausten on oltava yksiselitteisiä ja loogisia. Arviointia koskevien 

asioiden toistaminen eri yhteydessä vähän eri muodossa voi johtaa erilaisiin 

tulkintoihin. Siksi esimerkiksi sivun 31 1. lyhyt kappale lakisitaatin jälkeen on 

otettavissa pois kokonaan, koska asia sanotaan jo kohdassa 5.1. 

 

Kohdassa 5.2.6. edellytetään paikallisessa opetussuunnitelmassa määriteltävän 

kaikkien opintojaksojen osalta, miten laaja-alaisen osaamisen tavoitteita toteutetaan. 

Tämäkin on opetussuunnitelmaa laadittaessa iso työ ja tekstiä tulisi vielä tarkoin 

harkita. 

 

Oppimistavoitteet ja opetuksen keskeiset sisällöt (LOPS luku 6): 

 

Opetuksen yleisten tavoitteiden määrittely ja laaja-alaista osaamista koskeva  

kuvaus ovat tasapainoisia ja huolellisesti uudistettuja. Ne vastaavat hyvin ajan 

lukiokoulutukselle asettamia vaatimuksia. Urasuunnittelun sisällyttämistä osaksi 

yhteiskunnallista osaamista kannattaa kuitenkin vielä harkita. OAJ ei kommentoi 

yksityiskohtaisesti eri oppiaineiden sisältöjä luonnoksessa, mutta pyytää 

Opetushallitusta tarkoin perehtymään kunkin oppiaineen osalta pedagogisen 

opettajajärjestön antamaan lausuntoon. OAJ on tietoinen siitä, että pedagogisia 

järjestöjä on monin tavoin osallistettu perusteiden ainekohtaisten osioiden laadintaan, 

mikä on erinomainen asia. 

 

Yleisenä havaintona toteamme, että eri oppiaineissa on nähtävissä erilainen  

linja suhtautumisessa moduulien laajuuteen. Oppiaineitten integroinnin kannalta 

toimivia yhden pisteen moduuleita ei ole kaikissa oppiaineissa. Toivottavasti tämä ei 

muodostu esteeksi minkään oppiaineen osallistumiselle oppiainerajat ylittäviin 

opintojaksoihin silloin, kun lukiotasolla asia koetaan tärkeäksi ja hyödylliseksi. Eri 

oppiaineitten erilaajuiset moduulit ja niiden pohjalta tehtävät opintojaksot aiheuttavat 

lukioissa paljon huolta ja työjärjestysten teko tuntuu vaikealta. Opetushallituksen 

tukea tarvitaan paikallisen opetussuunnitelmatyön avuksi ja opetussuunnitelmien 

käytännön toteuttamiseksi. 
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Lopuksi: 

 

Lukion tehtävä yleissivistävä koulutusmuotona on hienosti kuvattu  

lainsäädännössä ja myös nyt lausunnolla olevassa opetussuunnitelman  

perusteiden luonnoksessa. Todellisuus ja nykyinen toimintaympäristö sisältävät 

kuitenkin uhkia, jotka vaarantavat lukion yleissivistyksen toteutumisen käytännössä. 

Uusi korkeakoulujen opiskelijavalintamenettely ohjaa opiskelijoita kovin varhaiseen 

erikoistumiseen ja opintojen suunnitteluun suppeasta ja nopeaa hyötyä tarjoavasta 

näkökulmasta käsin, mikä ei ole koulutuksen kokonaisuutta ajatellen pelkästään 

positiivinen asia. 

 

Opettajien kasvava työmäärä ja nopeasti toinen toistaan seuraavat muutokset sekä 

rahoituksen niukkuudesta johtuvat suuren opetusryhmät vaikeuttavat opiskelijoiden 

yksilöllisten tarpeiden huomioimista, opetusmenetelmien valintaa ja valinnaisuuden 

toteuttamista. Toteutuakseen kunnolla, tarvitsevat uudet opetussuunnitelmat 

tuekseen leikattujen rahoituserien palauttamista ja taukoa jatkuvaan muutokseen.  

 

Ylioppilaskirjoitusten digitalisointi vuosina 2015-2019 ja samalle ajalle osuneet 

opetussuunnitelmakierrokset ja lakimuutokset ovat uuvuttaneet lukion opettajat. 

Opettajat tarvitsevat nyt aikaa perustyöhön ja uusien asioiden omaksumiseen. 

 

 

 

OPETUSALAN AMMATTIJÄRJESTÖ OAJ 
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puheenjohtaja 

Olavi Arra 
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