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Lukiouudistuksen 2021 lähtökohtia ja näkymiä  

• Opettajalle mahdollisuuksia 
käyttää laajemmin ja uudistaa 
omaa osaamistaan -
Opettajuuden muutos, 
avartavia ja positiivisia 
mahdollisuuksia

• yhteistyöhön ja 
yhteisöllisyyteen  perustuvaa 
toimintakulttuuri

• Johtaminen – jaettu 
johtajuus

• Koulutuksen järjestäjän 
velvoitteet ja lukion 
toimintaympäristön rooli
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Lukiolaisten hyvinvoinnin, ohjauksen, oppimisen tuen 
vahvistaminen

Työelämän muutokset, jatkuva oppiminen

Kansainvälistyminen kaikilla elämän alueilla

Yhteistyötä korkeakoulujen ja muiden oppilaitosten sekä 
työelämän ja kansainvälisten toimijoiden kanssa vahvistettava 

Opiskelijan vahvempi oma rooli elämänsuunnitelmiensa tekijänä

Elämänhallinnan taidot, yhteistyö- ja tiimitaidot, luovuus, rohkeus, 
joustavuus



Laaja-alainen osaaminen muodostaa kaikkien oppiaineiden 
yhteiset tavoitteet. Kansainvälisyys monesti mukana

• Hyvinvointiosaaminen (elämänhallinnan taidot, 
globalisaation vaikutukset hyvinvointiin, ilmasto, pandemiat..)

• Vuorovaikutusosaaminen (kielitaito, ’koodit’, 
kulttuurienvälinen viestintä, diplomatia, sovittelu)

• Monitieteinen ja luova osaaminen (pääsy ja kontribuutio 
kv-tietoon, monialainen yhteistyö, innovaatiot, 
keskinäisriippuvien ongelmien ratkaisu)

• Yhteiskunnallinen osaaminen (Demokratia, aktiivinen 
kansalaisuus ja kansainvälinen yhteistyö monitulkintaisen 
informaation ja informaatiovaikuttamisen maailmassa)

• Eettisyys ja ympäristöosaaminen (Kestävä talous ja 
kuluttajuus, ympäristö, vastuullinen kansainvälisyys)

• Globaali- ja kulttuuriosaaminen (Identiteettien ja 
kulttuurien globaalit kerrostumat, kulttuuriperinnöt, toiminta 
globaalissa media- ja teknologiaympäristössä)
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3.6 Korkeakoulut, työelämä ja kansainvälisyys -> 
kohti tulevaisuutta

• Opiskelijalla tulee olla mahdollisuus kehittää jatko-opintovalmiuksiaan, 
kansainvälistä osaamistaan sekä työelämä- ja yrittäjyysosaamistaan 
monipuolisissa oppimisympäristöissä (laki lukiokoulutuksesta 714/2018, 15 §).

• Opiskelijan opiskelumotivaatiota tuetaan ja häntä ohjataan löytämään omat 
vahvuutensa (valtioneuvoston asetus lukiokoulutuksesta 810/2018, 4 §).

➢ Näkymiä tulevaisuusajatteluun ja ennakointiin

➢ Henkilökohtaisen opintosuunnitelman laatiminen lukio-opintojen alussa 
opetus- ja ohjaushenkilöstön tuella

• Koulutuksen järjestäjän on tunnustettava myös opiskelijan muualla hankittu
opetussuunnitelman tavoitteita ja sisältöjä vastaava osaaminen (lukiolaki 
714/2018, 27 §).

➢ Opiskelijoiden ohjaaminen kaikkien toimesta
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LOPS2021 3.6 Korkeakoulut, työelämä ja 
kansainvälisyys
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Lukion opintotarjontaa suunniteltaessa voidaan opintojaksoihin yhdistää kansainvälisyys- ja 
työelämäosaamisen osioita sekä korkeakouluopintoihin tutustumista. 

Paikallisessa opetussuunnitelmassa konkretisoidaan yhteistyön tavoitteet ja muodot sekä 
päätetään yhteistyötahoista. 

Jatko-opinto-, työelämä- ja kansainvälisyysvalmiuksia vahvistetaan lukion toimintakulttuurissa, 
laaja-alaisen osaamisen toteutuksissa ja kaikkien oppiaineiden opinnoissa.

KOKEMUKSELLISUUS, KONKRETIA -> LAAJA-ALAISEMPI NÄKYMÄ TULEVAISUUDEN OPISKELU-
JA TYÖELÄMÄMAHDOLLISUUKSIIN



Kansainvälisyys osaamisena vahvistuu

❖ monipuoliseen kieliohjelmaan ja sen 
ratkaisuihin

❖ kulttuurien tuntemuksen ja 
kansainvälisen osaamisen syventämiseen

❖ yhteistyömahdollisuudet
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Lukiokoulutuksen kansainvälisyys

• monipuolistaa opiskelijan 
kokemusmaailmaa

• avartaa maailmankuvaa ja näkymiä 
opiskelijan tulevaisuuden mahdollisuuksiin

• vahvistaa valmiuksia eettisesti kestävään 
toimintaan ja aktiiviseen kansalaisuuteen 
globalisoituneessa maailmassa

• Osaamisen kehittämisessä huomioidaan 
YK:n kestävän kehityksen ohjelma Agenda 
2030 ja 4.7, jossa kuvataan 
globaalikansalaisuuden piirteitä

Lukion ja koulutuksen järjestäjän 
huomio



Miten kansainvälisyyteen ohjataan LOPS19-

perusteissa?
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Opiskelijan kansainvälistä osaamista kartutetaan eri 
oppiaineiden, niiden välisen yhteistyön sekä laaja-alaisen 
osaamisen kautta.

Huomiota kiinnitetään lukion ja koulutuksen järjestäjän 
monipuoliseen kieliohjelmaan sekä kulttuurien 
tuntemuksen syventämiseen.

Opiskelijaa ohjataan aktiiviseen ja suunnitelmalliseen 
kansainväliseen toimintaan hyödyntämällä 
kotikansainvälisyyttä ja kansainvälistä liikkuvuutta

Kotikansainvälisyys käsittää esimerkiksi kansainvälisiä 
vierailuja tai projekteja, jotka toteutetaan lukiossa, sen 
lähiympäristössä tai virtuaaliteknologian avulla.

Opiskelijaa kannustetaan myös osallistumaan omaehtoisesti 
tai lukion tarjonnan mukaisesti tutustumis- ja 
opintojaksoihin tai vaihto-opiskeluun ulkomailla.

https://eperusteet.opintopolku.fi/beta/


KIELIPROFIILI 
https://www.oph.fi/fi/kieliprofiili

EUROPASSI 
https://europa.eu/europass/fi/about-
europass

EUROSCOLA 
https://www.europarl.europa.eu/eurosco
la/en/home.html

eTwinning

https://school-
education.ec.europa.eu/fi/etwinning

10/02/2023 Opetushallitus

https://www.oph.fi/fi/kieliprofiili
https://europa.eu/europass/fi/about-europass
https://www.europarl.europa.eu/euroscola/en/home.html


Työelämävalmiudet

• Opiskeluympäristöt, jotka lisäävät yritys- ja 
työelämän tuntemusta myös kansainvälisesti

• Työn, yrittäjyyden ja taloudellisen 
toimeliaisuuden uudet muodot ja mahdollisuudet

• Elämänhallinnan taidot, yhteistyö- ja tiimitaidot, 
luovuus, rohkeus, joustavuus

• Konkreettiset kokemukset, tekemällä oppiminen!

10/02/2023 Opetushallitus

Ohjataan opiskelijoita jakamaan ja 
reflektoimaan työelämään ja yrittäjyyteen 
liittyviä teemoja ja osaamistaan sekä 
tekemään yhteistyötä

Työelämäpäivät, yritysvierailut, 
opintojaksot, urasuunnitelmat, uravarjostus

Utelias tulevaisuuteen  
suuntaaminen  -> 
kannustaminen ja 
merkityksellisyys



TALOUS-, YRITTÄJYYS- JA TYÖELÄMÄOSAAMINEN
LUKIOKOULUTUKSESSA (LOPS 2021)
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YH2: TALOUSTIETO

YH3

Suomi, Eurooppa ja 
muuttuva maailma

Matematiikka –
talousmatematiikka 

(MA+YH)

Yhteiskunnallinen 
osaaminen (L)

-yrittäjämäinen asenne

-työelämätaidot

Korkeakouluyhteistyö 
ja työelämä- sekä 

kansainvälinen 
osaaminen

Monioppiaineiset 
opintojaksot, 

yritysyhteistyö

OP1 ja OP2

OPINTO-OHJAUS



https://www.oph.fi/fi/talous-yrittajyys-ja-
tyoelamaosaaminen
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