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Venäjän hyökkäys Ukrainaan ja sen käsittely 
koulutuskentällä
• ”Opetushallitus tuomitsee Venäjän hyökkäyksen, mutta noudattaa

toiminnassaan, esim. Ukrainaa tukevien tilaisuuksien osalta, 
pidättyväistä linjaa. Keskitymme perustehtäviemme hoitamiseen 
niin hyvin kuin mahdollista, jotta voimme parhaalla mahdollisella 
tavalla tukea toimijoita kasvatuksen, koulutuksen ja 
kansainvälistymisen toimialalla.”
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Venäjän hyökkäys… OPH:n ohjeita ja tukimateriaalia 
https://www.oph.fi/fi/kehittaminen-ja-kansainvalisyys/opetustoimi-kansainvaliset-ohjelmat-ja-venajan-hyokkays-ukrainaan

• Kouluilla ja oppilaitoksilla on kotien lisäksi erityisen tärkeä rooli lasten ja nuorten turvallisuuden 

tunteen palauttamisessa.

• Tärkeää, että jokaisella opiskelijalla on mahdollisuus keskustella ja saada perustietoja Venäjän 

hyökkäysestä Ukrainaan ja sen vaikutuksista Suomen tilanteeseen. 

• Henkilöstön tehtävänä on kriisitilanteessa luoda ja tukea turvallisuuden tunnetta ja ylläpitää 

mahdollisimman tavallista arkea opiskelijoille.

• Henkilöstö tuntee parhaiten oman oppilaitoksensa opiskelijat sekä heidän tilanteensa ja osaa 

valita omassa toiminnassa hyödynnettävät sisällöt ja käsittelyn laajuuden.

• Opiskeluhuoltopalveluista on mahdollista saada tukea kriisin käsittelyyn.

• Kriisin käsittelyn lisäksi on tärkeää huolehtia myös siitä, että päivässä on riittävästi muuta, 

mukavaa toimintaa. Yhteinen tekeminen luo tulevaisuususkoa ja ohjaa ajatukset iloisempien 

asioiden pariin.

• Ukrainan tilanne muuttuu hetki hetkeltä eikä aikuisellakaan voi olla vastauksia kaikkiin kysymyksiin. 

Oppilaitoksissa voidaan kuitenkin auttaa opiskelijoita ymmärtämään tapahtunutta ja 

suhtautumaan tilanteeseen rauhallisesti. Kannattaa muistuttaa siitä, että Ukrainan kriisi on 

poikkeuksellinen ja elämä Suomessa on turvallista. 

• Oppilaitokset ovat hyvin varautuneita erilaisiin uhka- ja vaaratilanteisiin. Niiden keskeinen tehtävä 

myös tässä kriisitilanteessa on ylläpitää arjen rutiineja ja kiinnittää opiskelijat tavalliseen ja 

turvalliseen arkeen.
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Luke- - -verkosto ollut lukioiden yhteisellä 
asialla lukiokoulutuksen murrosvuosina

• LUKE-verkoston toiminta käyntiin 2016

✓ Aluksi 84 lukiota, nyt kaikille avoin verkosto

✓ 8 alueellista kehittämisverkostoa

✓ 12 aluekoordinaattoria

✓ Pedagogiikka – toimintakulttuuri – oppimisympäristöt

✓ Osallistava toimintatapa, kaikki tervetulleita mukaan

• Tukea edellisten Lops:ien käyttöönotolle 2016 – 2019 

• Digitaaliset yo-kokeet käyttöön 2016 – 2019 

• #uusilukio-uudistushanke vuodesta 2017

• Uusi lukiolaki 2018 + valtioneuvoston asetus 
lukiokoulutuksesta 2018

• Lops-perusteprosessi käyntiin 2018, perusteiden julkistus 
marraskuussa 2019

• Paikallinen Lops-työ käyntiin 2019

• Koronatyön ja sen jälkihoidon sävyttämä aika 2020 – 202..

• Uudet Lops:t käyttöön 2021 – 2024 
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2027 – 2030

2024 – 2027

2021 – 2024

• Syventävä vaihe

• Hiotaan hyviä käytäntöjä ja 
nautitaan laadukkaasta lukiosta

• Tuotekehittelyvaihe

• Uusien Lops-perusteiden kaikki 
mahdollisuudet käyttöön

• Sisäänajovaihe

• Uudet rakenteet ja laaja-alaisen 
osaamisen sisäistäminen
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Tukea paikalliselle Lops-työlle 
ja lukiokoulutuksen laadulle

• Opetushallitus tukee neuvonnan ohella paikallista 
Lops-työtä mm. runsaalla tukimateriaalilla, Lops-
tuunamoilla ja koulutuksilla sekä Lukioiden 
kehittämisverkoston webi-/seminaareilla
• Ks. Lops-aineistot https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-

tutkinnot/lukiokoulutus/lops-2021-tukea-lukion-opetussuunnitelman-perusteiden

- Valmisteilla tukimateriaali 3.0
• Save the date: LUKE-liveseminaari ke 11.5. 

Marina Congress Centerissä Helsingissä
• LUKE-webinaareja ja seminaareja sekä 

ajankohtaiskoulutuksia ensi lukuvuonnakin
• Save the date: Opetushallituksen järjestämät XIII 

valtakunnalliset lukiopäivät 29.8. – 30.8.2022
- Viisaasti ja laadukkaasti uudelle Lops-kaudelle
- Marina Congess Center, Helsinki
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LUKE  -webinaari ti 22.3.2023

• Webinaarissa jaetaan ensivaiheen kokemuksia 
uuden LOPSin myötä käyttöön otetuista 
jaksojärjestelmien, tuntikaavioiden, 
opintojaksojen sekä arviointiviikkojen 
toteutusmalleista. 

• Alustuksissa ja keskusteluissa tarkastellaan 
erilaisiin ratkaisuihin liittyviä hyviä ja 
ongelmallisia puolia.

• Webinaarin tarkoituksena on antaa osallistujille 
vinkkejä seuraavan ja tulevien lukuvuosien 
suunnitteluun.

• Ajatuksena on järjestää sellainen "rennon 
asiallinen" verkkotapahtuma, jossa olisi riittävästi 
aikaa alustuksille ja kysymyksille/keskustelulle.

Ohjelma klo 13.15 – 15.30

• Klo 13.15 – 14.00 Markus Lähde Helsingin 
kaupungilta jakaa kokemuksia mm. muutamassa 
helsinkiläisessä lukiossa käytössä olevasta 4-
jaksojärjestelmästä ja opintojaksojen toteutuksista 
(n. 45-50 min)

• Klo 14.00 – 14.10 tauko
• Klo 14.10 – 14.45 Kaarina Salo Tapiolan lukiosta 

Espoosta kertoo heillä käytössä olleesta viiden päivän 
projektiviikosta (n. 30-35 min)

• Klo 14.45 – 15.30 Mika Aalto ja Ismo Talsta Oulun 
Lyseon lukiosta alustavat mm. käyttämästään 95 
minuutin oppitunneista, tuntikaaviosta ja 
eri oppiaineita yhdistävistä opintojaksoista (n. 45-50 
min)
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Antoisaa 
LUKE- -iltapäivää!
petri.lehikoinen@oph.fi
@petrilehikoine2

❑ Kiitos tärkeästä työstänne!
❑ Lähikohtaamisen ja yhteisöllisen toimintakulttuurin arvo noussut 

entisestään Venäjän hyökkäyksen ja koronakriisin myötä.
❑ Lukion välittävien ihmisten verkostoa tarvitaan, jotta jokainen tulee 

huomatuksi, saa tarvitsemaansa tukea ja pysyy mukana yhteisessä 
kyydissä.

❑ Voimia kaikille!
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