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Miksi päätöstä ei ole muutettu vaikka opiskelijat ja opettajat ovat sitä 
vastaan?
Miksi tästä on ilmoitettu näin myöhään kysymättä opiskelijoiden 
mielipiteitä

• Tämä malli on ollut kommentoitava molempien opiskelijakuntien 
hallituksilla sekä opettajilla viime syksynä / loppuvuodesta.

• Usean eri version jälkeen päädyttiin tähän nykyiseen malliin.

• Päätös asiasta tehty viime Tammikuussa silloisen tulosaluejohtajan 
hyväksymänä.



Miksi kaavion muutosta ei ole julkisesti esitelty Lyseolla kaikille opiskelijoille?

• Viestintä ei ole ollut riittävää ja opiskelijoiden huomiointi on ollut 
puutteellista erityisesti Lyseolla.

• Kaavio on ollut nähtävillä OPKH:n sivuilla viimeiset kaksi viikkoa.



Miksi päätöstä ei ole muutettu vaikka opiskelijat ja opettajat 
ovat sitä vastaan?
• Ei varmasti ole yhtä mallia, joka tyydyttää kaikkia.

• Tässä asiassa on edetty tietyn mallin mukaisesti ja kaikkia on kuultu

• Päätöksen teossa tulee ottaa hyvin laajasti huomioon eri tekijä ja toimijaryhmät

• Seuraavia asioita mm. tarkasteltu:
• uusi ops – laaja-alaiset opinnot
• pedagogiset tarpeet ja haasteet (arviointi)
• Päättöviikkojen/intensiiviviikkojen tarve ja tarpeet mm. EduFutura ja muut korkea-asteet yhteistyö
• Erityislinjat (mm. URLU, IB, Musiikki, LUTI, Tiimi, jne..), 
• Opiskelijoiden tuen antamisen mahdollisuus
• EduFutura- ja verkko-opinnoille oma riittävän pitkä aika
• ryhmänohjaus
• ruokailujen järjestäminen
• Vierailujen järjestäminen
• Yhteisten suunnittelukokousten sijoittaminen 
• Päivän pituus (paljonko taukoa?)
• Hyppytuntien määrä ja pituus
• Päivän alkamis- ja loppumisajat -> opiskelijoiden harrastukset, linja-autojen aikataulut, nukkumatottumukset



Miksi uudessa kaaviossa 8. palkki on sekoitettu muiden tuntien joukkoon? Tämä 
lisää oppilaiden koulupäivien pituutta, hyppytuntien määrää ja kuormittaa jo 
valmiiksi uupuneita opiskelijoita.

• 8. palkin tunnit sijaitsevat joko päivän alussa tai lopussa, joten ne 
eivät siten suurella osalla lisää koulupäivän pituutta 
tai hyppytuntien määrää.

• Osalla opiskelijoista on opetusta 8.palkissa (IB, taito- ja taideaineita)

• Tarkoitus on mahdollistaa verkko-opintojen erityisesti EduFutura-
opinnoille oma pidempi aika, jossa niitä voi tehdä



Mihin tarvitaan kahta ro-tuokiota kun yksikin vie jo aikaa oikeasta 
opiskelusta?

• Lähtökohtaisesti haluttu kehittää ja korostaa ryhmänohjauksen 
tärkeyttä -> opiskelijoiden opintojen edistäminen

• Mahdollistaa kokoontumisen luokkatiloissa

• RO on osa lukio-opintoja, josta saa kurssisuorituksen OP3



Miten opiskelijoiden jaksamisesta huolehditaan 8h päivän aikana?

• Opiskelijoilla on jaksoa kohden 5,5 kurssia, joten päivät eivät täyty kontaktitunneista. (yht. 8x5= 40h).

• 5,5 kurssia tarkoittaa 5,5x 5h = 27,5h (25 -30h) kontaktitunteja

• Hyppytunteja voi hyödyntää mm. opiskeluun tai vaikkapa
• liikuntatutorien ohjaamien kuntosalivuorojen hyödyntämiseen.
• Omien opintojen edistäminen tutorien ohjauksessa

• Käytännössä vain tiistaina ja torstaina voi olla 8h tuntia (8 oppituntia = 6h)

• Liikkuva lukio – opettajat pitävät liikunnallisia ja toiminnallisia tunteja

• Opiskelijoille oma kahvila sekä välipala-automaatit

• Ruokailu Suomen huippuluokkaa

• Opiskelijoiden oppimistilat kalustettu erinomaisilla kalusteilla ja välineillä

• Opiskelijoille omat työskentelytilat ja kirjasto - kotipesät ja aulatori

• Käytäville ostettu uusia kalusteita, joissa opiskelijat voivat viettää välitunteja ja ”hyppytunteja”

• Liikuntatutorit vetävät mm. kuntosalitoimintaa

• Tutorit auttavat opiskeluun liittyvissä asioissa



Miksi koeviikon sijasta otetaan käyttöön "intensiiviviikko", josta ei yo-
kirjoituksia ajatellen ole hyötyä?

• Koeviikkoa ei ole ollut lukiokoulutuksessa 6 vuoteen – siirtyminen 
päättöviikkoon tapahtui syksyllä 2014

• Muutoksella haluttiin vaikuttaa siihen, että päivä pystytään 
toteuttamaan eri oppiaineita parhaiten hyödyttäen.
• Ajan hyödyntäminen
• Taito- ja taideaineiden tarve – vierailut jne…
• Arvioinnin monipuolistaminen
• Opiskelijoiden palautteen saaminen - yksilöllinen ohjaus, tuki jne…

• Yo-kokeet muodostuva pienistä kokonaisuuksista – tarvitseeko oikeasti 
harjoitella 6 tunnin istumista?



Intensiiviviikko vs. päättöviikko (J.T)

• Uudessa opetussuunnitelmassa opintojaksot eivät välttämättä pääty jakson 
viimeiseen päivään. Opintojakso voi kestää jopa koko lukuvuoden ajan (esim. pitkä 
matematiikka, li&te), puoli vuotta (esim. äidinkieli, ku1, mu1) tai 3,3 jaksoa 
(englanti, ruotsi). Siksi mm. uusi nimi tälle viikolle.

• Uuden opetussuunnitelman keskeisenä tavoitteena on mm. suuremmat 
kokonaisuudet ja oppiainerajat ylittävät opinnot. Näiden toteuttaminen 
perinteisen kurssimuotoisen lukion rakenteessa asettaisi toteutukselle ehtoja 
joiden kautta lopputulos ei puolestaan olisi uusien opiskelijoiden kannalta 
mielekkäin.

• Opintojaksoissa tulee arvioida myös uusia laaja-alaisen osaamisen tavoitteita.

• Menossa on noin kahden vuoden siirtymävaihe, kunnes 2023 syksyllä kaikki 
kolme ikäluokkaa ovat uudessa opetussuunnitelmassa. Tällöin todennäköisesti 
rakennekin on mietitty (taas) uudelleen, kun se voidaan tehdä pelkästään uuden 
opetussuunnitelman näkökulmasta.



Jos haluttaisiin että hyppytunteja ei olisi niin 
malli voisi olla mm. seuraavanlainen

…kierto jatkuu noin 8 
viikon ajan.



Miten uusi tuntikiertokaavio parantaa opiskelijoiden (ja myös 
opettajien) hyvinvointia?

• Ainoa muutos aikaisempaan on se, että ruokailun porrastukselle ei ole 
suunniteltu aiemmin omaa selkeää aikaa – aikaisemmin tuntien sisällä 
-> nyt voidaan pitää selkeästi normi 45 min. jakson

• Varmistettu nykyisessäkin mallissa 15 min. välitunnit riittävälle 
palautukselle ja siirtymiselle

• Nykyisessä varattu oma opiskeluaika ke ip. muille opinnoille ja 
tukiopetukselle – ei aina klo 15 jälkeen väsyneenä.

• Opettajien yhteisille kokoontumisille voidaan varmistaa pidempi 
yhtenäinen aika ennen iltaa ja maanantai aamut voidaan hyödyntää 
yhteisille tärkeille kokoontumisille -> halutaan turvata se, ettei 
opettajien yhteisiinkokoontumisiin menisi aikaa oppitunneista.



Mikä tässä oikeasti muuttuu

• Päivien alkamis- ja loppumisajat

• Päättöviikko vs intensiiviviikkoa – ei ole tarkoitettu pelkästään kokeiden 
pitämistä -> prelejä järjestetään 3. vuositasolla



Miten jatkossa?

• Tuntikaavion kehitystyö jatkuu saadut kokemukset huomioiden ensi 
syksynä/talvena.

• Viikkojen 48-51 kokemukset erityisen tärkeät.

• Yhteisiä suunnittelutapaamisia tullaan järjestämään opiskelijakunnan 
kanssa siirtymävaiheen aikana.


