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LUONNOS LUKIOKOULUTUKSEN VALMISTAVAN KOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN 
PERUSTEIKSI 
 
Sopo ry pitää lukiokoulutuksen valmentavan koulutuksen opetussuunnitelmaluonnosta hyvin 

laadittuna. Maahanmuuttajien ja vieraskielisten valmistavan koulutuksen tavoitteena on 

antaa opiskelijalle kielelliset ja muut tarvittavat valmiudet lukio-opintoihin siirtymistä varten. 

Jokaiselle opiskelijalle suunnitellaan opiskelijan yksilöllisten lähtökohtien pohjalta 

henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, jota päivitetään koko koulutuksen ajan. 

 

On tärkeää, että lukiokoulutuksen valmentavan koulutuksen aikana opiskelija omaksuu 

oppimaan oppimisen taitoja ja harjaantuu tieto- ja viestintätekniikan käyttäjäksi sekä 

opiskelussa että yhteiskunnassa toimimista varten.  Vieraskielisten opiskelijoiden kielellisten 

valmiuksien kehittymisen kannalta on hyvä, että valmistava koulutus painottuu suomen tai 

ruotsin kielen opintoihin.  Tärkeää on myös, että opiskelijalla on mahdollisuus valmistavan 

vuoden aikana yksilöllisten tarpeiden mukaan vahvistaa pitkää vierasta tai muita vieraita 

kieliä. Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen ja yhteiskuntatietous sekä 

kulttuurituntemus antavat pohjan varsinaisiin lukio-opintoihin siirtymiselle. Sopo ry pitää 

tärkeänä asiana, että valmistavan lukiokoulutuksen aikana opiskelijalle muodostuu 

realistinen kuva lukiokoulutuksesta. Valmentavassa lukiokoulutuksessa keskitytään 

lukiokoulutuksen keskeisiin oppiaineisiin, mikä on hyvä asia. 

 

Sopo ry kannattaa mahdollisuutta suorittaa valmistavan koulutuksen aikana kursseja lukion 

opinnoista, mikäli opiskelijalla on siihen edellytyksiä. Tällöin opintojen tavoitteet ja arviointi 

ovat lukiokoulutuksen mukaiset. Osaaminen tunnustetaan tältä osin myöhemmin 

lukiotutkintoa suorittaessa. 

 

 



 

 

Lukiokoulutuksen valmentavan koulutuksen opetussuunnitelman perusteihin esitämme 

seuraavaa: 

- opinto-ohjausta tulisi sisältyä opintoihin samalla tavalla kuin 

maahanmuuttajien ammatillisen koulutuksen valmentavan koulutuksen 

opetussuunnitelmassa on (4-12 ov)  

- kieliopintoja tulisi arvioida S= suoritettu merkinnällä sekä kielitaidon tasojen 

kuvausasteikon mukaisesti taitotasoarviolla 

- suomi toisena kielenä opetusta on oltava tarjolla riittävästi valmentavan 

koulutuksen aikana, ja se on mainittava oppiaineena valmistavan 

koulutuksen opetussuunnitelmassa, ja sen tavoitteet, keskeiset sisällöt ja 

arviointi on myös määriteltävä opetussuunnitelmassa (nyt 

opetussuunnitelmaluonnoksessa puhutaan vain äidinkielestä) 

- koulutuksessa tulee tarjota mahdollisuus oman äidinkielen opetukseen ja sen 

tulee voida sisällyttää opintoihin 

- matematiikkaa sekä tietoteknisiä, luonnontieteellisiä-, yhteiskunnallisia- ja 

kulttuurisia taitoja tulisi arvioida voimassa olevan arviointiasteikon 

mukaisesti numeerisesti (vrt. ammattistartti) 

- maahanmuuttajien lukiokoulutukseen valmistavan koulutuksen 

suorittaneelle tulisi antaa samat yhteishaunlisäpisteet (6 p.), kuin antaa 

ammattistartti, perusopetuksen lisäopetus, maahanmuuttajien valmentava ja 

kuntouttava koulutus, sekä kotitalousopetus. Lisäpisteet ovat tarpeen siinä 

tapauksessa, että opiskelija hakeutuu maahanmuuttajien lukiokoulutukseen 

valmentavan koulutuksen jälkeen yhteishaussa ammatilliseen koulutukseen. 

Koulutus toteutettaisiin siten, että yhteishaun 6 lisäpistettä on mahdollista 

saada. 
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