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Yhteisten osien paikallisia kirjauksia

• Yhteisen osan käsittely aloitettiin 5/2019.
• Työ valmistuu 3/2021.
• Asioita on käsitelty:

– LOPS-hankkeen kokouksissa
• Sovittiin lukiokohtaiset vastuualueet.

– rehtoreiden ja apulaisrehtoreiden työpajoissa
– kouluittain opettajakunnan kanssa
– opiskelijoiden tapaamisissa (sekä opiskelijakyselyin)
– huoltajien kanssa (kysely, keskustelutilaisuutta ei ole voitu toteuttaa)
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Yhteisten osien paikallisia kirjauksia

• 2. Lukiokoulutuksen tehtävä ja arvoperusta
– yhteinen paikallinen kirjaus
– tarvittaessa lukiokohtaiset kirjaukset (mm. erityinen koulutustehtävä)

• 3. Opetuksen toteuttaminen
– yhteinen paikallinen kirjaus sekä
– 3.4 Toimintakulttuuri

• lukiokohtaiset tarkennukset yhteisen paikallisen kirjauksen lisäksi

• 4. Opiskelijan ohjaus ja tukeminen
– yhteinen paikallinen kirjaus
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Yhteisten osien paikallisia kirjauksia

• 5. Opiskelijan oppimisen ja osaamisen arviointi
– yhteinen paikallinen kirjaus mm.

• arviointikulttuuri
• itsenäisesti suoritettavat opinnot
• opinnoissa edistymisen seuranta
• hyväksyttyjen ja hylättyjen arvosanojen uusimisen periaatteet
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Laaja-alaisen osaamisen osa-alueisiin keskityttiin

• Käsiteltiin kouluittain osa-alue kerrallaan
– Lukioiden pedagogiset tiimit tai vastaavat valmistelivat kysymyksiä, 

joiden avulla laaja-alaisen osaamisen osa-alueita avattiin 
tapaamisissa.

• Tavoite oli tehdä laaja-alainen osaaminen konkreettiseksi.

• Kaupunkitason aineryhmissä yhdistettiin koulujen pohdinnat 
oppiaineittain ja luotiin suuntaviivat oman oppiaineiden 
opintojaksojen rakentamiseen.

• Tavoite oli tehdä osa-alueet kaikille tutuiksi ja merkityksellisiksi.
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Opiskelijoiden ja huoltajien osallistaminen

• Opiskelijat:
– keskusteluja ryhmien vastuuhenkilöiden kanssa
– opiskelijakunnan hallituksen edustus tapaamisissa
– laaja kysely arvioinnista kaikille nykyisille 

opiskelijoille
– paikallisen luonnoksen kommentointi 1-2/2021
– keväällä vinkkejä jalkauttamiseen mm. erilaisia 

suunniteltuja toimintamalleja arvottamalla
•
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Opiskelijoiden ja huoltajien osallistaminen

• Huoltajat:

– laaja kysely nykyisten lukiolaisten sekä 
peruskoulun 9. luokkalaisten huoltajille

– suunniteltua keskustelutilaisuutta ei ole voitu 
toteuttaa

– mahdollisuus paikallisen luonnoksen 
kommentointiin 1-2/2021
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Kuntakohtaisen opetussuunnitelman viimeistely

• Mitä vielä tehdään?

– lautakunnan keskustelu 1/2021
– kuntakohtainen opetussuunnitelma jakoon kaikille lukioiden opettajille, 

opiskelijoille sekä huoltajille
– keskustelutilaisuus opiskelijakunnan hallitusten kanssa 10.2.2021
– opetussuunnitelmasta keskustelua opettajakuntien kanssa
– huoltajien kommenttien huomioiminen
– viimeistely palautteen perusteella 2-3/2021
– kuntakohtaisen lukion opetussuunnitelman hyväksyminen 4/2021
– lukuvuoden 2021-2022 suunnittelua 2-5/2021 / LOPS2021 

käyttöön!
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