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Gradia-lukiot: 
LOPS-prosessi

• Opinto-ohjaajien johdolla tehty 
paikallisen opsin osat:
• 4.1 Ohjaus
• Opintojaksot OP1-OP5
• Paikallinen ohjaussuunnitelma

• Työskentely:
• Opsin ohjausteemaa 

koordinoivat Satu Syyrakki, Eija 
Wilmi & Jussi Lounassalo

• Koko aineryhmän yhteiset 
tapaamiset: 10 kertaa

• Koordinaatioryhmän 
tapaamiset: 17 kertaa



Gradia-lukiot: 
LOPS-prosessi

• Työskentely:
• Koko oporyhmän kesken ideointi ja 

raamittaminen
• Koordinaatiotiimin taholta 

varsinainen kirjoitusprosessi
• Koko oporyhmän kesken luonnosten 

kommentointi, jatkoideointi



Paikallinen ohjaussuunnitelma –
ohjauksen keskeiset käsitteet

• Aluksi pohdintaa:
• Mitä keskeisten käsitteiden valinnalla tavoitellaan?
• Mistä näkökulmasta käsitteiden valinta tehdään?
• Määritelläänkö käsitteet?



Paikallinen ohjaussuunnitelma 
– keskeiset käsitteet

Valitsemamme käsitteet
• Ohjaus

• Opinto-ohjaus

• Ryhmänohjaus

• Jatko-ohjaus

• Vertaisohjaus

• Nivel- ja siirtymävaihe

• Esteettömyys

• Saavutettavuus

• Sukupuolitietoinen ohjaus



Paikallinen ohjaussuunnitelma 
– keskeiset käsitteet

Lähdimme tekemään oman määritelmämme valituille käsitteille. 
Esimerkit:
Ohjaus
• Ohjaus on lukion henkilöstön tavoitteellisesti johdettua yhteistä työtä, 

ja sitä tehdään yhteistyössä lukion ulkopuolisten tahojen 
kanssa. Ohjauksella tuetaan opiskelijaa hänen opinnoissaan ja sen 
hetkisessä elämäntilanteessaan. Opiskelijalla on oikeus saada ohjausta 
oman tarpeensa mukaan. Ohjaus tukee nuoren osallisuutta, 
toimijuutta ja minäpystyvyyttä. Ohjauksella vahvistetaan nuoren 
luottamusta tulevaisuuteen ja omiin kykyihinsä.

Opinto-ohjaus

• Opinto-ohjauksessa opiskelija suunnittelee ja päivittää omia lukio-
opiskeluun, jatko-opintoihin ja uravalintoihin liittyviä 
suunnitelmiaan opinto-ohjaajan tuella koko lukio-opintojen ajan.



Gradia-lukiot: Henkilökohtainen 
opintosuunnitelma

"Gradia-lukioissa henkilökohtaiseen 
opintosuunnitelmaan kuuluu opiskelusuunnitelman, 
ylioppilastutkintosuunnitelman sekä jatko-opinto- ja 
urasuunnitelman 
lisäksi ryhmänohjauksessa laadittava opiskelijan 
henkilökohtainen hyvinvointisuunnitelma sekä 
oppimissopimus." (Gradia-lukioiden ohjaussuunnitelma 
– LUONNOS)



Gradia-lukiot: 
Korkeakouluyhteistyö

Korkeakouluviikko
• Jokainen toisen vuoden opiskelija 

(+ jatkava abi) viikoksi 
korkeakouluopintojen pariin 
opiskelemaan valitsemaansa 
korkeakoulun opintojaksoa (1-3 
op)

• Lyhyt 
esittelyvideo: https://youtu.be/jr
NvAP2wbSE (2 min 1 sek)

https://youtu.be/jrNvAP2wbSE




Gradia-lukiot: 
Työelämätaidot
INNO-viikko:

• Kolmen päivän ajan opiskelijat 
työskentelevät tiimeissä yritysten ja 
organisaatioiden asettamien 
kiertotalousaiheisten haasteiden parissa. 
Tiimeissä työskennellen etsitään luovia 
ratkaisuja johonkin yrityksen asettamaan 
pulmaan. Parhaat ratkaisut ja tiimit myös 
palkitaan.

• Osana Innoviikkoa opiskelijat tutustuvat 
työelämään kahden päivän ajan.

• Lyhyt 
esittelyvideo: https://youtu.be/VSD0vHy
w9Hc (1 min 30 sek)

https://youtu.be/VSD0vHyw9Hc


Jatko-ohjaus?

• "Gradia-lukioista valmistuvilla opiskelijoilla on 
valmistumisen jälkeisen vuoden ajan oikeus saada 
opintoihin hakeutumiseen ja urasuunnitelmiin ohjausta 
oman lukionsa opinto-ohjaajalta. Gradia-lukioissa 
järjestetään vuosittain alueellisten ohjausverkostojen 
kanssa alumnitapahtuma, jossa lukiosta valmistunut voi 
saada ajankohtaiset tiedot jatkokoulutukseen 
hakeutumisesta, työvoimapalveluista, avoimista 
korkeakouluopinnoista ja käytettävissä olevista 
ohjauspalveluista." (Gradia-lukioiden ohjaussuunnitelma –
LUONNOS)



Lähteet

• Gradia-lukioiden paikallinen
opetussuunnitelma (5.5.2021 
vahvistamaton versio)

• Edufutura.fi
• Kuvat: kaikki kuvat ovat CC0 –

lisensoituja (pexels.com ja 
unsplash.com)



kiitokset

Jussi Lounassalo

Jussi.lounassalo@gradia.fi

p. 040 341 4733
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