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15 lukiota

300 työryhmän jäsentä

8 + 15 työryhmää

60 LOPS-opiskelijaa

15 LOPS-tutoria

8000 lukiolaista

16 hallinnon asiantuntijaa

136 LOPS-opettajaa

700 lukio-opettajaa

15 rehtoria

50 opiskeluhuollon edustajaa

huoltajia

sidosryhmän edustajia
työpajojen osallistujia



Helsingin kaupungin lukioiden 
tavoitteet
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Innostu ja onnistu

Helsinki on 
maailman 

vaikuttavin paikka 
oppia

Jokaiselle 
opiskelijalle 

tarjotaan 
mahdollisuus 
kasvaa omaan 
potentiaaliinsa
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Laaja-alainen 
osaaminen

Hyvinvointi

Osallisuus

Yhdessä 
oppiminen

Innostu ja 
onnistu

Hiilineutraali

Helsinki

2030

Keskeiset

teemat

Helsingin

LOPS-työssä



Mitä uutta 
opetussuunnitelmassa?

• Lukiolaisen potentiaali

• Ohjaus ja oppimisen tuki

• Yksilölliset ja joustavat opintopolut

• Opiskelijoiden osallisuus

• Yhteisöllisyys ja yhteistyö

23.10.2020 6



Mitä uutta 
opetussuunnitelmassa?

• Laaja-alaisen osaamisen alueet

• Rakenteelliset uudistukset

• Arviointi
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LOPS2021

Opintojaksot OP1 ja OP2 

Helsingin paikallisia 

lisäyksiä

Mikko Peltoniemi

23.10.2020



Merkillepantavia teemoja:

● Työelämä

● Hyvinvointi

● Laaja-alaiset tavoitteet

● Kaupunkikohtaiset tavoitteet
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Kohti opintojaksojen 

muodostamista



Kirjoittamisesta
Motivoivat tekijät:

● Uuden oppiminen ja LOPSiin parempi tutustuminen

Tavoitteet:

● Tehdä LOPSin laaja-alaisia tavoitteita konkreettiseksi, 

mutta kuitenkin jättää ilmaa lukiokohtaiselle tulkinnalle

Haasteet kirjoitustyölle:

● Ei valmista mallia

Hyöty:

● LOPSin tavoitteiden sisäistäminen
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Kirjoittamisprosessista
Miten kirjata:

● Kaupunkikohtaiset tavoitteet

○ Opiskelijoiden hyvinvointi, kestävä tulevaisuus (Hiilineutraali Helsinki 2035 -ohjelma), laaja-alainen 

osaaminen, yhdessä oppiminen, osallisuus, koko kaupunki oppimisympäristönä, korkeakouluyhteistyö, 

työelämäyhteistyö, kansainvälisyys

○ Kaupunkistrategiset tavoitteet?

○ Mitä ja miten kirjata tarkoituksenmukaisesti?

● Laaja-alaiset tavoitteet 

○ Hyvinvointiosaaminen, Vuorovaikutusosaaminen, Globaali ja kulttuuriosaaminen, Monitieteinen ja luova 

osaaminen, Yhteiskunnallinen osaaminen, Eettisyys ja ympäristöosaaminen

○ Mitä kirjataan, miten kirjataan ja kuinka laveasti?

● Aktiivisen toimijuuden korostaminen

○ Miten kirjata opsiin oikealla tavalla, että tulevassa opetussuunnitelmassa korostuvat opiskelijan oma-

aloitteisuus, suunnitelmallisuus, ratkaisukeskeisyys sekä sinnikäs työnteko. 

● Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen!

○ Koko kaupunki oppimisympäristönä ja muualta hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 

osaksi opintoja
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OP1

Tavoitteisiin lisäys:
● lukion ulkopuolella hankittu osaaminen

Laaja-alaisesta osaamisesta:
● erityisesti korostetaan 

○ hyvinvointiosaamista (opiskelukyky, vahvuudet)

○ vuorovaikutusosaamista (vertaisohjaajuus ja rakentava palaute)

○ monitieteistä/luovaa osaamista (muualla hankittu osaaminen)



OP2
Tavoitteisiin lisäys:

● yhteistyö eri tieteenalojen välillä

● yhteistyö lukion keskeisten yhteistyökumppaneiden kanssa

Laaja-alaisesta osaamisesta:

● hyvinvointiosaaminen - resilienssinäkökulma, oman osaamisen tunnistaminen

● vuorovaikutusosaaminen - vertaisohjaajuus

● monitieteinen ja luova osaaminen ja yhteiskunnallinen osaaminen -

kokemukset työelämästä ja jatko-opinnoista

● eettisyys ja ympäristöosaaminen - ekologinen kestävyyskriisi ja työelämän 

vaatimukset

● globaali- ja kulttuuriosaaminen: kansainväliset koulutusohjelmat ja 

kansainvälinen yritysyhteistyö



OP1 ja OP2 arviointi

Kursseilla korostuu vertaisarviointi, yhdessä 

pohtiminen ja reflektointi


