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LAUSUNTO 

 

 

Lausunto lukiokoulutuksen kehittämisen toimenpide-ehdotuksia valmistelevan työryhmän muistiosta. 

 

 

 

Suomen opinto-ohjaajat ry haluaa lausua työryhmän ehdotuksista seuraavaa: 

 

 

1.  Lukion opinto-ohjauksen kehittämisen kannalta tärkeintä on saattaa lukion aikainen ohjaus kuntoon 

työllistämällä lukioihin riittävä määrä päteviä opinto-ohjaajia.  

Muistiossa todetaan s. 35, että ”opinto-ohjaajien määrä suhteessa opiskelijoiden määrään kuitenkin vaihtelee 

lukioittain edelleen hyvin paljon” ja että sen vuoksi opiskelijat eri lukioissa ovat eriarvoisessa asemassa sekä 

ohjauksen painottumisen että sen laadun suhteen. Edelleen työryhmä pitää ohjaustarpeiden arviointia ja 

ohjauksen suuntaamista ja ajoittamista tarpeiden mukaan tärkeämpänä kuin ohjaushenkilöstön lisäämistä 

(s.36). 

 

Suomen opinto-ohjaajat ry:n mielestä eriarvoisuus opinto-ohjauksen saannin suhteen lukioissa kohentuu vain 

siten, että lukioihin saadaan riittävä määrä opinto-ohjaajia ja opinto-ohjaajien virkoja. Riittävä määrä opinto-

ohjaajia on lukioissa silloin, kun yhdellä opinto-ohjaajalla on ohjattavanaan enintään 200 opiskelijaa. Tätä 

asiaa eduskunnan sivistysvaliokunta suosittaa mietinnössään numero 6 jo vuonna 2002. Tähän asiaan ovat 

puuttuneet myös valtioneuvoston tilintarkastajat. 

 

2. Lukion opinto-ohjaajille on saatava valtakunnallinen työaika- ja palkkausjärjestelmä, jotta suuret 

lukiokohtaiset erot opinto-ohjaajien työajoissa ja palkkausjärjestelmissä eivät heikennä 

opiskelijoiden tasavertaista mahdollisuutta saada ohjausta. 

 

Osa Suomen lukioiden opinto-ohjaajista on opettajavirkaehtosopimuksen piirissä ja osa paikallisten opinto-

ohjaajille tehtyjen virkaehtosopimusten piirissä. Opettajavirkaehtosopimusten piirissä olevilla opinto-

ohjaajilla henkilökohtaiseen ohjaukseen varattu tuntimäärä ja sen korvaus tulee lukioresurssista, josta 

päättävät vuosittain rehtorin esityksestä rehtori ja lukion opettajakunta. Tämän määräytymistavan vuoksi 

henkilökohtaisen ohjauksen tuntimäärä voi vaihdella paljon lukioittain ja eri vuosina samassakin lukiossa, ja 

tämän vuoksi lukiolaiset ovat eriarvoisessa asemassa henkilökohtaisen ohjauksen saamisen suhteen.  

 

3.  Ohjaustoiminnan tulee muodostaa koko lukiokoulutuksen ajan kestävä jatkumo  

 

Muistiossa todetaan useassa kohdassa, että lukion opinto-ohjauksen järjestelmää tulee uudistaa koordinoituna 

kokonaisuutena ja että ohjaustoiminnan tulee muodostaa koko lukiokoulutuksen ajan kestävä jatkumo  

(s. 85). Suomen opinto-ohjaajat ry:n mielestä tämä edellyttää, että sama opinto-ohjaaja pitää samoille 

opiskelijoille sekä opinto-ohjauksen kurssit että henkilökohtaisen- ja pienryhmäohjauksen. 
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Eri tutkimusten mukaan luokaton lukio edellyttää hyvin toimiakseen riittävästi ryhmässä ja yksilöllisesti 

tapahtuvaa opinto-ohjausta. Opiskelijalla tulisi olla koko lukion ajan kotiryhmä ja ryhmäohjaaja sekä 

mahdollisesti myös tutor. Lukion opetussuunnitelmaan on jokaisessa lukiossa laadittava ohjaustyön 

suunnitelma, jonka laatimisesta ja koordinoinnista vastaa muodollisesti kelpoinen opinto-ohjaaja. Ohjaustyön 

suunnitelmassa on määriteltävä eri ohjaustoimijoiden välinen työnjako.  

 

Valtioneuvoston asetuksen (955/2002) mukaan opiskelijan tulee opiskella yksi pakollinen kurssi opinto-

ohjausta (s. 85). Muistiossa todetaan (s. 56-57), että Suomen opinto-ohjaajat ry:n lukiotoimikunnan 2007 

kyselyn mukaan joka kolmannessa lukiossa ei ollut pakollista opinto-ohjauksen kursia koulun 

kurssitarjottimella. Ratkaisuksi esitetään opinto-ohjaajien koulutuksen lisäämistä. Kysymys on kuitenkin 

täysin koulun sisäisistä järjestelyistä. Ensisijaisesti vastuussa on rehtori, joka laatii kurssitarjottimen. Opinto-

ohjauksen menetelmien kehittämistä tarvitaan, jotta oppimisympäristö muuttuu. 

 

4. Jokaisella opiskelijalla tulee olla oikeus henkilökohtaiseen opinto-ohjaukseen  

    

 Muistion tiivistelmässä esitetään, että säädetään opiskelijan oikeudesta saada yksilöllistä opinto-ohjausta (s. 

126).   Suomen opinto-ohjaajat ry:n mielestä opiskelijan oikeusturvan takaamiseksi ja yksilöllisen ohjauksen 

saatavuuden turvaamiseksi henkilökohtaisesta ohjauksesta tulisi säätää nykyistä tarkemmin. 

Muistiossa puhutaan henkilökohtaisen ohjauksen lisäämisestä jossakin määrin. Muistion erilaiset 

kehittämisehdotukset opinto-ohjauksen riittävyyden ja laadun parantamiseksi eivät toteudu henkilökohtaisen 

ohjauksen pienellä lisäyksellä vaan ne vaativat selkeätä henkilöresurssien lisäämistä.  

Jo nyt käytetään ohjauksessa paljon teknologian mahdollisuuksia. On kuitenkin olemassa ohjaustarpeita, 

jotka edellyttävät henkilökohtaista ohjausta, ja sitä ei voi korvata muulla tavalla. Muistiossa ehdotetaan 

analysointimenetelmien kehittämistä ohjaustarpeen kartoittamiseksi. Erilaisia mittareita on jo käytössä, mutta 

kaikkia ohjaustarpeita ei voi luotettavasti mitata. Opiskelijoiden ohjaustarve voi vaihdella viikoittain. 

Opiskelija ei myöskään aina tunnista ohjauksen tarvettaan.  

Muistion mukaan opiskelijoiden tulee lukio-opintojensa aikana laatia jatko-opintoihin orientoiva 

henkilökohtainen opiskelu- ja jatko-opintosuunnitelma. Sen tekeminen on lähes koko lukion ajan kestävä 

prosessi, johon opiskelija tarvitsee tuekseen pätevän ja koulutusmahdollisuuksista perillä olevan opinto-

ohjaajan. 

 

Korkeakoulujen opiskelijavalintajärjestelmää on suunniteltu kehitettäväksi niin, että ylioppilaskirjoitusten 

painoarvoa lisätään. Valinnaisuuden lisääntyminen lukio-opinnoissa vaikuttaa opiskelijan mahdollisuuksiin 

painottaa ylioppilaskirjoituksiaan tarkoituksenmukaisella tavalla. Lukio-opintojen valinnaisuutta tulee 

kehittää yhteisymmärryksessä ylioppilastutkinnon ja korkeakoulujen valintajärjestelmän kanssa. 

Valinnaisuuden lisääntyminen lisää myös opinto-ohjauksen tarvetta. Opiskelijoilla tulee olla lukion 

aloitusvaiheessa tieto, mitkä aineet ja ainekokonaisuudet ovat välttämättömiä ja oleellisia mihinkin jatko-

opintopaikkaan. Siten myös korkea-asteen opinto-ohjausta on kehitettävä. 

 

Muistiossa esitetään vahvistettavaksi opiskelijan oikeutta saada oppimisvaikeuksiinsa ja opiskeluunsa 

erityistä tukea ja opiskeluhuoltoa (s.92). Tämä edellyttää riittävää määrää erityisopettajia ja terveydenhoitajia 

sekä tarvittavien koulupsykologi- ja kuraattoripalveluiden järjestämistä myös lukioihin. Mikäli edellä 

mainittuja opiskelijahuollon toimijoita ei lukioissa ole, kuormittavat nämä työt lukioiden opinto-ohjaajia. 

Myös opinto-ohjaaja osallistuu moniammatilliseen opiskelijahuoltotyöhön, ja tämä työ on myös 

resurssoitava lukioissa. 

 

        5. Työelämävalmiuksien kehittämiseksi tarvitaan oppitunteja ja joustoa koulupäivien rakenteisiin 

Lukiolaisten liiton tutkimuksen mukaan 70% lukion opiskelijoista halusi lukion lisäävän 

työelämävalmiuksia, työelämään tutustumisen (TET) jaksoja, asiantuntijavierailuja ja opinto-ohjauksen 
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tunteja eri ammattialoista. Tämä ei voi onnistua, jos lukion pakollista kurssia ei ole sijoitettu koulun   

kurssitarjottimelle. EK:n tutkimuksen mukaan vain 4 % lukioista oli työelämäyhteyksiä.   

 

Jos lukiokoulutukseen todella halutaan kytkeä yhteyksiä työelämään, tarvitaan lukion työjärjestyksiin 

rakenteellisia muutoksia, jotka mahdollistavat ajallisesti työelämään tutustumista. Ongelma on nyt se, että 

työelämään tutustuttamiseen käytettävä aika on otettava opetuksesta. Tämän asian korjaaminen edellyttää 

muutosta lukion perinteiseen oppimiskäsitykseen nojaavassa oppimiskulttuurissa, sillä oppia voi myös 

luokan ulkopuolella erilaisissa projekteissa ym. 

 

 

6. Suomi toisena kielenä –opetusta, lukioon valmentavaa koulutusta ja opettajien täydennyskoulutusta 

tulee kehittää, ja koulutuksen rahoituksen tulee olla riittävä.   

 

Lukioissa tulee olla ammatillisen koulutuksen tapaan kielikokeet maahanmuuttajille. Lukioon valmistavaa 

opetusta maahanmuuttajille on lisättävä. Näillä varmistetaan se, että maahanmuuttajilla on yhtäläiset 

mahdollisuudet hakeutua lukioon ja riittävät valmiudet selviytyä lukio-opinnoista.  

Suomi toisena kielenä opetusta on kehitettävä. Sen tulee olla kunnon paikalla kurssitarjottimella ja sen 

opettajilla tulee olla asianmukainen pätevyys. Lisäksi koulutusta kulttuurisensitiiviseen ohjaukseen on 

lisättävä kaikille opettajille. Maahanmuuttajataustaiset opiskelijat ja opiskelijat, joilla on erityisen tuen 

tarvetta, tarvitsevat muita enemmän opinto-ohjausta. Kasvava kansainvälistyminen lisää opinto-ohjaajiin 

kohdistuvia osaamisvaatimuksia. 

 

Mahdollisuutta kirjoittaa romanikieli ylioppilaskirjoituksissa tulisi harkita. Se nostaisi romanikielen 

arvostusta. 

Opettajien kelpoisuusvaatimuksista ei tule tinkiä. Kunnille tulisi ohjata täydennyskoulutusta varten 

määräraha, jonka kohdentumista valvottaisiin. Täydennyskoulutukseen pitäisi saada myös 

ryhmänohjauskoulutus. Ryhmänohjaajien koulutus tuo koulun toimintaan lisää tehokkuutta. Myös 

oppilaitoksen muu henkilökunta tarvitsee ohjaukseen liittyvää koulutusta. 

Suuria uudistuksia, kuten ylioppilaskirjoitusten muuttaminen tietokoneella tehtäviksi, ei voida toteuttaa 

ilman yksikköhintojen nostamista tai muuta merkittävää taloudellista panostusta.  

 

 

 

 

SUOMEN OPINTO-OHJAAJAT RY 

 

 

 

     

______________________   ________________________ 

Satu Haime    Arja Korte 

varapuheenjohtaja   sihteeri 

 

 

Lisätietoja: 

 

Sopo ry:n lukiotoimikunta 

Pj Maija Pasanen 

maija.pasanen@edu.hel.fi 

040-334 8881 ja 050-3424769                            
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TIIVISTELMÄ LAUSUNNOSTA 

 

Lausunto lukiokoulutuksen kehittämisen toimenpide-ehdotuksia valmistelevan työryhmän muistiosta. 

 

Suomen opinto-ohjaajat ry haluaa lausua työryhmän ehdotuksista seuraavaa: 

       

 

1. Lukion opinto-ohjauksen kehittämisen kannalta tärkeintä on saattaa lukion aikainen ohjaus kuntoon 

työllistämällä lukioihin riittävä määrä päteviä opinto-ohjaajia.  

Suomen opinto-ohjaajat ry:n mielestä eriarvoisuus opinto-ohjauksen saannin suhteen lukioissa kohentuu vain 

siten, että lukioihin saadaan riittävä määrä opinto-ohjaajia ja opinto-ohjaajien virkoja. Riittävä määrä opinto-

ohjaajia on lukioissa silloin, kun yhdellä opinto-ohjaajalla on ohjattavanaan enintään 200 opiskelijaa.   

 

2. Lukion opinto-ohjaajille on saatava valtakunnallinen työaika- ja palkkausjärjestelmä, jotta suuret 

lukiokohtaiset erot opinto-ohjaajien työajoissa ja palkkausjärjestelmissä eivät heikennä 

opiskelijoiden tasavertaista mahdollisuutta saada ohjausta. 

 

3. Ohjaustoiminnan tulee muodostaa koko lukiokoulutuksen ajan kestävä jatkumo  

 

Muistiossa todetaan useassa kohdassa, että lukion opinto-ohjauksen järjestelmää tulee uudistaa koordinoituna 

kokonaisuutena.  Koulun opetussuunnitelmaan on jokaisessa lukiossa liitettävä ohjaustyön suunnitelma, 

jonka laatimisesta ja koordinoinnista vastaa muodollisesti kelpoinen opinto-ohjaaja. Ohjaustyön 

suunnitelmassa on määriteltävä eri ohjaustoimijoiden välinen työnjako. Opinto-ohjauksen pakollisen kurssin 

tulee olla koulun kurssitarjottimella.  

 

4. Jokaisella opiskelijalla tulee olla oikeus henkilökohtaiseen opinto-ohjaukseen 

 

Muistion mukaan opiskelijoiden tulee lukio-opintojensa aikana laatia jatko-opintoihin orientoiva 

henkilökohtainen opiskelu- ja jatko-opintosuunnitelma. Sen tekeminen on lähes koko lukion ajan kestävä 

prosessi, johon opiskelija tarvitsee tuekseen pätevän ja koulutusmahdollisuuksista perillä olevan opinto-

ohjaajan. 

 

Lukio-opintojen valinnaisuutta tulee kehittää yhteisymmärryksessä ylioppilastutkinnon ja korkeakoulujen 

valintajärjestelmän kanssa. Opiskelijoilla tulee olla lukion aloitusvaiheessa tieto, mitkä aineet ja 

ainekokonaisuudet ovat välttämättömiä ja oleellisia mihinkin jatko-opintopaikkaan. 

 

5. Työelämävalmiuksien kehittäminen edellyttää oppitunteja ja rakenteellisia muutoksia koulupäiviin 

 

Opinto-ohjauksen oppituntien tulee olla koulun kurssitarjottimella. Työelämään tutustuminen lukioaikana 

edellyttää lukion työjärjestyksiin rakenteellisia muutoksia. 

 

6. Suomi toisena kielenä –opetusta, lukioon valmentavaa koulutusta ja opettajien täydennyskoulutusta 

tulee kehittää, ja koulutuksen rahoituksen tulee olla riittävä.   


