Tervetuloa LUKE -webinaariin!

– tilanne ja näkymät
Petri Lehikoinen
Opetusneuvos, yksikön päällikkö
Lukiokoulutus ja taiteen perusopetus

Isot kiitokset!
• Suuret kiitokset teille arvokkaasta
työstä lukiokoulutuksen hyväksi
poikkeuksellisina aikoina!
• Iso kiitos myös sinnikkäästä Lopstyöstä
• Haluamme olla mahdollisimman hyvin
tukenanne
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Tavoitteena innostava, osallistava ja lukioopetusta eheyttävä
-prosessi
• Tavoitteena uudistaa koko lukion ops-prosessia
• Lops-perusteiden laadinta, paikallisten Lops:ien laadinta ja toimeenpano
• Opetushallituksen tuki Lops-työlle
• Tärkeällä sijalla osallistaminen sekä valtakunnallisesti että paikallisesti
• Lops-työ on lukiokoulutuksen laatutyötä (kytkös lukiokoulutuksen laatuohjelmaan)
• Yllätyksellisen tilanteen hoitaminen on poikinut lukiokoulutukseen myös myönteistä
• Kevään etäopetusjaksot toivat mukanaan ennennäkemättömän digikiihdytyksen
-

Perustaksi tarvittu riittävät digitaidot, hyvä laitekanta ja tinkimätön asenne

• Kevään kokemusten myötä saatiin uusia innovaatioita myös pidemmälle aikavälille
• ePerusteet-palvelu tukee paikallista Lops-työtä: käytössä jo 313 lukiolla!
• Kaikille avoin Lukioiden kehittämisverkosto vahvasti Lops-prosessin tukena
• Hyvät käytänteet, yhteinen ideointi, semi- ja webinaarit
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Tukea paikalliselle Lops-työlle
ja lukiokoulutuksen laadulle
•

•
•
•
•

OPH ja OKM laativat yhteistyössä lukioväen kanssa ohjelman
Lops-toimeenpanon tukemiseksi vuoteen 2025 asti
 Ensimmäinen uusien Lops:ien mukaisesti opiskeleva ikäluokka
valmistuu keväällä 2024
 Lukiokoulutuksen laatuohjelman sitominen Lops-työhön
 Mukaan kytketään LUKE-verkosto, alueellinen tutor-toiminta ja
Opetushallituksen rahoittama opetustoimen henkilöstökoulutus
Opetushallituksen tukimateriaalit hyödynnettävissä
• Ks. Lops-aineistot https://www.oph.fi/fi/koulutus-jatutkinnot/lukiokoulutus
Opetushallituksen Lops-koulutukset saaneet hyvän vastaanoton
• Save the date: Opetushallituksen Lukiopäivät 4. – 5.11.2021
LUKE-verkoston webinaarit, julkaisut ja ideoiden jakamiset
Lops-tuunaamot lokakuun lopulta alkaen
• Ensimmäisinä ma 26.10 klo 16 toinen kotimainen kieli ja
ke 28.10 klo 16 englanti
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Valtionavustukset lukiouudistuksen tukena
• Valtion erityisavustus lukiouudistuksen toimeenpanon tukemiseen 9,1 M€
(käyttöaikaa jatkettu 30.6.2021 asti)
• Valtion erityisavustus lukiokoulutuksen tutoropettajatoiminnan käynnistämiseen
alueellisena yhteistyönä 1M€ (käyttöaikaa jatkettu 31.12.2020 asti)
• Innovatiivisten oppimisympäristöjen edistäminen lukiokoulutuksessa 1,5 M€
• Yleissivistävän koulutuksen kansainvälistymishankkeiden valtionavustukset
lukiokoulutuksen osalta
• Toisen asteen oppimateriaalipilotit, lukiohankkeet 1,3 M€
• Tulossa vielä näinä päivinä hakuun 704 000 € oppimateriaalipilotteihin, jotka
edistävät laaja-alaista osaamista ja niihin liittyviä tulevaisuustaitoja sekä
korkeakoulu-, kansainvälisyys- ja työelämäyhteistyötä
• Lisäksi valtionavustuksia opetustoimen henkilöstökoulutuksiin ja 17 M€:n
erityisavustus lukioille koronaviruksen aiheuttamien poikkeusolojen vaikutusten
tasoittamiseksi
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Luke- - -verkostolla iso rooli lukiokoulutuksen
murrosvuosina
• LUKE-verkoston toiminta käyntiin 2016

•
•
•
•
•
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 Aluksi 84 lukiota, nyt kaikille avoin verkosto
 8 alueellista kehittämisverkostoa
 12 aluekoordinaattoria
 Pedagogiikka – toimintakulttuuri – oppimisympäristöt
 Osallistava toimintatapa, kaikki tervetulleita mukaan
Nykyiset Lops:t käyttöön 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
Uudet ops:t käyttöön elokuussa 2021
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Luke

-tukea paikalliselle Lops-työlle

Uutta LOPSia rakentamassa –
Lukioiden kehittämisverkoston julkaisu # 2
• https://opetushallitus.mobiezine.fi/zine/9/cover
• LUKE-verkoston kokeiluja ja kokemuksia sekä
Opetushallituksen asiantuntijoiden näkemyksiä
keskeisiltä lukiouudistuksen osa-alueilta
1) Laaja-alainen osaaminen
2) Hyvinvointi
3) Opettajien ja oppiaineiden yhteistyö
4) Korkeakouluyhteistyö ja kansainvälisyys
• Kohti laaja-alaisempaa osaamista mennään…
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LUKE -webinaarin ohjelma ma 5.10.2020
•

•

•

9.30 – 10-30 Avaus
• Lops2021 – tilanne ja näkymät,
Petri Lehikoinen, Opetushallitus
• Koulutuksen kehittämisen suuntaviivoja
lukiokoulutuksen näkökulmasta,
Mika Tammilehto, OKM
• Kysymyksiä ja vastauksia
10.30 – 11.45 Keynote I: Tuhannet 16-kesäiset
kärsivät valintahalvauksesta – onko lukiosi osa
ongelmaa? Jari Parantainen, Noste

•

12.15 – 13.00 Arvot, missio ja visiot -työkalu LOPSprosessiin, Risto Patrikainen

•

13.00 – 13.30 Yhteisöllisyyttä lukiossa, Mika
Rantala, Heidi Halkomäki ja Mirella
Blomberg, Schildtin lukio, Jyväskylä

•

Lyhyt tauko

•

13.30 – 14.00 Korkeakouluyhteistyötä
kehittämässä, Helena Antikainen, Helsingin
kaupunki

•

14.00 – 14.45 Etäopetus nykyaikaan, Mauri
Ronimus, Eiran aikuislukio

•

14.45 – 15.00 Kahvinhakutauko

•

15.00 – 16.00 Keynote II: Luovuus ja
tiimityöskentely, Klaus Härö

•

16.00 Loppusanat, Opetushallitus

11.45 – 12.15 Lounastauko
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 Lops-työ on edennyt hienosti vaikeista ajoista
huolimatta, kiitos!
 Tehdään parasta mahdollista käytettävissä olevassa
ajassa ja käytettävissä olevilla voimavaroilla.
 Voimia ja menestystä Lops-työhön 

Antoisaa
LUKE- -päivää!

petri.lehikoinen@oph.fi
@petrilehikoine2

