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TIIVISTELMÄ 
 
      Kehittämishankkeessani pohdin kahden lukion yhdistämistä ja opettajien mielikuvia siitä. 
Hankkeessani koetan samalla miettiä sitä, miten hyvin suunniteltu ja hoidettu ohjaus voi 
toimia mahdollisesti yhtenä koko oppilaitosta yhdistävänä tekijänä. Kolmas kiinnostuksen 
kohde hankkeessani liittyy rehtorin rooliin niin lukioiden yhdistämisprosessissa kuin 
ylipäätään luokattomassa lukiossa.  
      Uuden opetussuunnitelman myötä ohjauksen asema lukioissa koki muutoksen. Ohjaus ei 
ole enää pelkästään opinto-ohjaajien vastuulla, vaan ohjaus on koko oppilaitoksen tehtävä. 
Tämä tarkoittaa sitä, että oppilaitoksen sisällä joudutaan pohtimaan jokaisen aineenopettajan 
ja ryhmänohjaajan roolia ohjausjärjestelmässä.  
      Toppilan ja Kuusiluodon lukiot yhdistettiin vuonna 2005. Yhdistäminen herätti 
voimakasta keskustelua molemmissa kouluissa ja kaupungin tasolla myös. Tein opettajille 
yksinkertaisen ja helpon kyselyn yhdistymiseen liittyvistä hyvistä ja huonoista puolista. 
Pelkoa herättivät mm. yksilön hukkuminen massaan, opettajien keskinäisiin väleihin liittyvät 
asiat ja opettajien työtilanne. Positiivisista asioista päällimmäisiksi nousivat kollegoiden 
lisääntyminen, valinnaisuuden lisääntyminen, uusien painotteisuuksien mukanaan tuomat 
uudet mahdollisuudet ja uudet remontoidut tilat. Kahden erilaisen lukion yhdistäminen ei 
ole helppo asia, ja tämä välittyy opettajien vastauksista. Osa peloista on turhia ja aiheettomia, 
mutta hyvin ymmärrettäviä, koska uusi ja tuntematon herättää usein epäluuloja. 
      Vastauksissa nousi esille rehtorin rooli oppilaitoksen johtajana. Opettajat tarvitsevat 
selkeän johtajan, joka on riittävästi paikalla. Rehtorilla on oltava selkeä visio 
yhdistymisprosessissa, jotta hän saa myös alaisensa sitoutumaan siihen. Isoan lukion 
johtamisessa rehtorilla on työparina apulaisrehtori, jolle rehtori on delegoinut joitakin 
tehtäviä. Oppilaitoksen johto on myös osa ohjausjärjestelmää. 
 
 
ASIASANAT: luokaton lukio, opinto-ohjaus, lukion rehtori, apulaisrehtori, ryhmänohjaaja, 
opetussuunnitelma 
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Forstén Ari 
Problems and opportunities arising from unifying two upper secondary schools – a challenge 
to the student counselling system as well as for the school administration.  
Jyväskylä: The University of Jyväskylä. Department of teacher training. 
Education and research in student counselling. 2006, 38 p. 
Development projects and policies in student guidance. 
 
 
ABSTRACT: 
 
      The purpose of this study, a development project, is to analyse the problems and 
opportunities arising from unifying two upper secondary schools and the preliminary 
thoughts and opinions in the teachers’ minds related to the unification. Another purpose for 
this study is to analyse how carefully planned and arranged counselling can potentially be a 
unifying factor in the process. The third point of focus is the role of the headmaster, both in 
the unification process and in non-graded upper secondary school in general. 
      Along with other areas, student counselling went through changes as the new national 
curriculum was implemented on upper secondary school level. Student counselling is no 
longer the sole responsibility of student counsellors, but it is rather the duty of the institution 
as a whole. In practice, this means that the role of each lecturer as well as group advisor as 
part of the student counselling system has to be carefully considered and planned within the 
institution.  
      Toppila upper secondary school was unified with Kuusiluoto upper secondary school in 
2005. The unification process aroused strong debate in both schools as well as on municipal 
level. For the purposes of this study, I authored a simple questionnaire for the teachers of 
both institutions, inquiring about the assets and drawbacks of the upcoming unification. 
Among the fears listed in potential drawbacks, teachers brought up the following concerns: 
the individual student will be ‘forgotten’ somewhere in mass in a larger institution, the 
teachers’ relations will be problematic, and employment might become uncertain for some 
teachers. On the positive side, an increased number of colleagues and elective courses, the 
opportunities brought along by the school’s areas of emphasis, and the newly renovated 
school premises were on top of the list. Bringing together two institutions is not an easy 
matter, and this shows in the teachers’ responses. However, it is understandable that some 
teachers may have unnecessary and groundless concerns, because the new and unknown 
always cause concerns and doubts. 
      Another issue that surfaced from the responses was the headmaster’s role as the leader of 
an institution. The teachers seem to feel they need a strong leader who is sufficiently available 
for them and present in the every day life of the school. It is crucial that the headmaster has a 
clear vision on the unification process as a whole, so that he can make his faculty and staff 
commit to it. When managing a large institution, the headmaster has support from the 
assisting headmaster(s), who shares a part of the headmaster’s responsibilities. The school 
administration is also a part of the student counselling system.  
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1  JOHDANTO 
 
      Toppilan lukio oli vuonna 1963 perustettu, alun perin yksityinen, oppikoulu. 
Peruskouluun siirtymisen myötä 1974 oppikoulusta tuli peruskoulun yläaste ja lukio. Samana 
vuonna koulu siirtyi kaupungin omistukseen. Lukio oli kaksisarjainen, mutta vuodesta 1999 
lähtien kolmisarjainen. Kuvataidepainotteisuus alkoi vuonna 1995. Toppilan koulurakennus 
saneerattiin vuosina 1999–2000, ja samassa yhteydessä koulua laajennettiin siten, että 
varsinkin kuvataide sai asianmukaiset luokkatilat. (Toppilan koulu 40 vuotta, juhlajulkaisu) 
      Kuusiluodon lukio taustalla on edellisen vuosisadan alussa perustettu Oulun 
Suomalainen yhteiskoulu. Koulu muuttui vuonna 1920 Oulun yhteislyseoksi ja lopulta 
vuonna 1974 Kuusiluodon lukioksi ja Kuusiluodon yläasteeksi. Yläaste lähti rakennuksesta 
pois vuonna 2000, jonka jälkeen arvokkaassa Jugend – rakennuksessa toimi pelkästään lukio. 
Kuusiluodon lukiossa on vuodesta 1995 lähtien ollut kaksi painotteisuutta, draama ja 
mediakasvatus. (www.edu.ouka.fi/koulut/kuusiluoto/historia.php) 
      Koulut toimivat kuitenkin vielä lukuvuoden 2005–2006 erillään, koska varsinainen 
koulurakennus on remontissa kesään 2006 asti. Alkavana lukuvuonna koulun nimi tulee 
olemaan Oulun Suomalaisen yhteiskoulun lukio, jolla viitataan koulun historialliseen 
taustaan. Uuden lukion normaalin perustehtävän (ylioppilaskirjoituksiin valmistaminen ja 
laajan yleissivistyksen antaminen) lisäksi koulun tavoitteena on laaja-alainen taidekasvatus. 
Tämä tarkoittaa sitä, että koululla on kolme selkeää painotteisuutta: kuvataide, draama ja 
media.  
      Oulun kaupungin lukioverkkoon on kohdistunut viimeisen kahdeksan vuoden aikana 
voimakasta muutospainetta. Vuonna 1999 opetustoimen ulkopuolinen konsultti palkattiin 
selvittämään erilaisia vaihtoehtoja, joilla lukioverkkoa saataisiin pienemmäksi ja 
keveämmäksi. Silloisessa tilanteessa kaupungissa oli 13 lukiota, joista 3 sai rahoituksen joko 
valtiolta (Oulun Normaalikoulun lukio) tai yksityiseltä taholta (Svenska privatskolanin lukio 
ja Steinerkoulun lukio). Konsultin selvityksessä esitettiin jo silloin yhtenä vaihtoehtona, että 
Toppilan koulu lakkautettaisiin ja liitettäisiin Kuusiluodon lukioon, josta tulisi keskuslukio. 
Vuoden 1999 lukioverkkosupistusta ei pantu toimeen, vaan hanke raukesi. Vuonna 2003 
kesällä asia nousi uudestaan esille, ja keväällä 2004 kaupunginvaltuusto äänesti Toppilan 
lukion lakkauttamisen puolesta. Äänestystulos tarkoitti sitä, että entinen Toppilan lukio 
opettajineen ja opiskelijoineen siirtyy Kuusiluodon lukion alaisuuteen 1.8.2005 alkaen. 
Lopputulos oli mitä ilmeisimmin poliittista peliä, koska merkittäviä pedagogisia ja 
taloudellisia perusteita lakkauttamiselle ei koko prosessin aikana löytynyt. Koko 
lakkauttamisprosessi herätti kaupungin tasolla tavattoman laajaa keskustelua puolesta ja 
vastaan. Tämä tilanne ei voinut olla vaikuttamatta koulun ilmapiiriin. Niin opettajat kuin 
opiskelijat olivat huolissaan kohtalostaan.   
      Kehittämishankkeessani käyn läpi kahden keskikokoisen lukion yhdistämisen. 
Yhdistämiseen liittyviä pelkoja ja uhkakuvia sekä mahdollisuuksia ja vahvuuksia tutkin 
kehittämishankkeessani laajasti. Pyrin yhdistämään työssäni myös oppilaitoksen 
ohjausjärjestelmän ja sen, miten oppilaitoksen johto voivat vaikuttaa tähän 
yhdistämisprosessiin 
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      Uuden, syksyllä 2005 voimaan tulleen lukion uuden opetussuunnitelman myötä 
ohjauksen käsite laajeni. Enää ohjaus ei ole pelkästään opinto-ohjausta, joka pääsääntöisesti 
kuului opinto-ohjaajalle, vaan uudessa opetussuunnitelmassa ohjauksen käsite koskee koko 
opetushenkilökuntaa oppilaitoksessa. 
      Uudessa opetussuunnitelmassa nostetaan seuraavat aihekokonaisuudet korostuneesti 
esille: aktiivinen kansalaisuus ja yrittäjyys, hyvinvointi ja turvallisuus, kestävä kehitys, 
kulttuuri-identiteetti ja kulttuurien tuntemus, teknologia ja yhteiskunta ja viestintä- ja 
mediaosaaminen. (Opetussuunnitelman perusteet 2003, s. 26). Samalla nämä opetuksen 
yleisiin tavoitteisiin kuuluvat aihekokonaisuudet tukevat kahden yhdistyneen koulun 
painotteisuuksia.    
      Näiden tavoitteiden toteutuminen vaatii kaikilta opettamiseen osallistuvilta muutosta 
opetuksessa ja ohjauksessa. Ohjauksen käsite ei liity enää pelkästään opinto-ohjaajaan, vaan 
aineenopettajalta ja ryhmänohjaajalta vaaditaan aiempaa suurempaa osallistumista 
ohjaukseen. Tämä merkitsee sitä, että opinto-ohjaus ei ole enää pelkästään oppiaine muiden 
joukossa, vaan sen asema on noussut tukemaan kaikkia lukiossa opetettavia aineita. 
      Kahden erilaisen lukiokoulun yhdistäminen ei ole vaivaton ja helppo prosessi monestakin 
syystä. Oulussa, jossa kumpikin koulu sijaitsi, ollaan lukioverkkoa supistamassa. Vuonna 
2004 kaupunginvaltuuston päätöksellä tehty yhdistäminen toimii tietynlaisena mallina 
vastaaville liitoksille kaupungissa mahdollisesti jo lähitulevaisuudessa.  
      Rehtorin rooli nousee tässä prosessissa voimakkaasti esille. Paitsi, että rehtorin täytyy itse 
uskoa yhdistämiseen, hänen täytyy luoda myös henkilökuntaan samaa uskoa ja luottamusta. 
Tämä ei ole helppo tehtävä. Luonnollisesti rehtorin tukea tarvitsevat myös aineenopettajat 
perustyössään, opetuksessa. Periaatteessa on selvää, että yksi rehtorin tärkeimmistä 
tehtävistä liittyy opetuksen järjestämiseen. Tämä tarkoittaa sitä, että rehtori laatii koululle 
toimivan lukujärjestyksen/tuntikiertokaavion, joka mahdollistaa opiskelijoille 
mahdollisimman kattavan opiskelutarjottimen valittavaksi. Tällöin korostuvat taloudelliset 
resurssit. Nyrkkisääntönä voidaan sanoa, että mitä suurempi koulu, so. paljon opiskelijoita, 
sen laajempi valinnanmahdollisuus opiskelijoilla on. Samalla isossa koulussa on myös paljon 
opettajia, ja tällöin johtamisen merkitys kasvaa. Monesti pienessä yhteisössä rehtori on paitsi 
oppilaitoksen johtaja, myös kollega. Rehtorin puoleen on helppo kääntyä, kun hän on aina 
läsnä. Isommassa yksikössä näin ei välttämättä ole. Rehtorin toimenkuvan muutos, koskee 
myös pienen lukion rehtoria, voi velvoittaa rehtoria olemaan poissa koululta varsin runsaasti. 
Tämä voi heijastua työyhteisöön ja aiheuttaa ongelmia. Ajatellaan, ettei rehtori ole paikalla 
riittävästi, tai hän ei ole paikalla, silloin kun tarvitaan. Koulupäivän aikana voi tapahtua 
monenlaisia asioita, joissa rehtoria tarvitaan. Näitä tilanteita varten oppilaitoksissa on 
apulaisrehtori-/vararehtorijärjestelmä
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2  PALAUTEKYSELY YHDISTÄMISEEN LIITTYVISTÄ 
MIELIKUVISTA – NEGATIIVISET ASIAT 
 
 
      Syksyllä 2005 Toppilan lukio lakkasi olemasta kun se liitettiin lopullisesti Kuusiluodon 
lukioon. Syyskuussa 2005 opettajakunnalle järjestettiin syysseminaari Rokualle, jossa 
keskusteltiin yhteiseen tulevaisuuteen liittyvistä asioista ja tehtiin mm. kysely (liite 2), jota 
käytän aineistona tässä työssäni. Kyselyn tarkoitus oli kartoittaa niitä uhkia ja pelkoja, 
joita yhdistäminen opettajissa herätti. Samoin kyselyssä haluttiin saada esille 
mahdollisuuksia ja vahvuuksia, joita opettajakunnan mielissä oli herännyt. Käyn 
seuraavassa kohta kohdalta läpi ne asiat, jotka opettajien vastauspapereista nousi esille. 
Samalla ilmoitan aina, montako mainintaa kyseinen asia sai lomakkeissa. Tulkitsen 
mainintojen määrästä sen, että mitä useammin asia mainitaan, sitä merkittävämmäksi asia 
koetaan.  
 

2.1 Yksilöllisyys katoaa, opiskelijat jäävät tuntemattomiksi, liikaa 
opiskelijoita  
 
      Opiskelijoita ei tunne, liikaa opiskelijoita, yksilö katoaa massaan, 14 mainintaa 
kyselyssä, nämä olivat suurimmat negatiivisia tuntemuksia herättäneet asiat suhteessa 
tulevaisuuteen. 
      Näitä ilmaisuja käytettiin molemmissa kouluissa runsaasti varsinkin siinä vaiheessa 
kun oppilaitoksia ruvettiin yhdistämään, jo ennen varsinaista kaupunginvaltuuston 
lopullista päätöstä Toppilan koulun sulauttamista Kuusiluodon lukioon. Nämä olivat aika 
luonnollisia pelkoja, koska näin suurta lukiota ei Oulussa vielä ole ollut. Luonnollista oli, 
että tällaiset ajatukset nousivat esille, koska kummassakin koulussa oli totuttu puolta 
pienempään oppilasmäärään.  Toki nämä pelot luokattomassa lukiossa nämä voivat olla 
mahdollisia, mutta paljon riippuu siitä, miten tietyt asiat hoidetaan hallinnollisesti ja 
kulttuurisesti. Esimerkiksi riittävän tehokkaalla ryhmänohjauksella ja ylipäätään hyvällä 
ryhmäyttämisellä voitaneen pitää ryhmiä kasassa isossakin yksikössä. Lisäksi luomalla 
kouluun hyvä me-henki voidaan saavuttaa hyviä tuloksia, eikä syrjäytymistä pääse näin 
ollen tapahtumaan, ainakaan laajassa mittakaavassa. Eräs keino syrjäytymisen ehkäisyssä 
on vertaisohjaajien toiminta, eli tutor-opiskelijoiden osuus tässä toiminnassa. He pystyvät 
luultavasti paremmin kuin opettajat tekemään havaintoja oppilaiden käyttäytymisestä 
koulupäivän aikana. Nopealla yhteydenotolla ryhmänohjaajaan tai opinto-ohjaajaan 
voidaan yrittää keskustella opiskelijan kanssa tämän ongelmista niin koulunkäyntiin kuin 
siviilipuoleen liittyvissä asioissa.  
 

2.2 Löytyykö eväitä yhteistyöhön?  
 
      Yhteisen sävelen löytäminen, toimintakulttuurien yhteensovittaminen, nämä asiat 
löytyivät 7 vastauspaperista kyselyssä. 



 10 

Tässä on hiukan samasta asiasta kuin edellisen pelon kohdalla. Ennakkoluuloja, 
tuntemattomuutta ja vääriä mielikuvia toisesta koulusta on varmaan molemmilla 
kouluilla. Toki eroja toimintakulttuureissa on; Toppilassa oppilasaines on vuosikausia 
ollut hyvin erilainen kuin Kuusiluodossa, ja tämä on antanut aihetta niin epäluuloihin 
kuin suoranaiseen tietämättömyyteenkin. Eräs hyvin ikävä puoli MTV3:n 
ylioppilastutkintotulosten vertailulistasta näkyy myös tässä. Kuusiluoto on 
pääsääntöisesti sijoittunut sadan paremmalle puolelle ja Toppila on jatkuvasti ollut 
kymmenen viimeisen joukossa. Valitettavasti tämä tulos on antanut pontta epäilyille myös 
siitä, että opetus Toppilassa on heikkoa. Opettajat Toppilassa ovat myös voineet mennä 
ansaan ja ruveta epäilemään omia kykyjään niin opettajina kuin kasvattajina. 
Pääsääntöisesti opiskelijat kirjoittavat kuitenkin sen mukaisesti, mikä heidän 
kouluuntulotasonsa on ollut, jotkut jopa sen yli, mitä voidaan pitää hyvänä saavutuksena. 
Lisäksi Toppilan tuloksia heikentää jatkuvasti se, että opiskelijat kirjoittavat 
pääsääntöisesti vain pakolliset neljä ainetta. Ylipäätään tällaisten tulosten julkistaminen ei 
kerro läheskään koko totuutta oppilaitoksen tasosta, vaikka yleisesti näin ajatellaankin. 
Tämän tilaston ulkopuolella on kaikki se inhimillinen työ, jota on tehty, jotta ylipäätään on 
joillekin mahdollistettu ylioppilaskirjoituksiin osallistuminen, niistä selviytymisestä 
puhumattakaan. Tämä on tosiasia, joka esimerkiksi Toppilan opettajien olisi syytä muistaa 
ja tätä kautta tajuttava oman työnsä arvo ja mielekkyys. Totta kai jokainen lukio pyrkii 
saavuttamaan parhaimmat mahdolliset tulokset, ja kun niihin ei päästä, ruvetaan 
miettimään, missä on vika. Lähes jokainen opettaja voi katsoa peiliin ja miettiä 
kuvajaistaan katsoessaan, tekeekö parhaansa opettaessaan nuoria. Toimintakulttuurissa 
oleva ero voisi olla edellä mainittuun asiaan liittyen se, että Toppilassa on panostettu 
opetuksen lisäksi sosiaaliseen työhön ja Kuusiluodossa on oppilasaineksesta johtuen voitu 
keskittyä opetuksellisiin asioihin enemmän.  
      Mielestäni kahden koulun yhdistäminen merkitsee mahdollisuutta. Kahden erilaisen 
toimintakulttuurin omaavan koulun toimiessa saman päämäärän eteen voi syntyä vain 
hyvä lopputulos. Mutta tämä edellyttää sitä, että yhdistyneellä koululla on sama tavoite, ja 
se ei voi olla ainakaan muutamana ensimmäisenä lukuvuonna niin ja niin monta 
laudaturia. Hyviin yo-tuloksiin pyritään, mutta ne eivät saa olla itsetarkoitus. Oulun 
Suomalaisen yhteiskoulun lukion yhdeksi päämääräksi ovat nimetty hyvät tulokset yo-
kirjoituksissa, mutta vähintään yhtä tärkeä tavoite, että nuorista kasvaa tasapainoisia. 
(Liite 1). 
       Koulun painotusalueita ovat kuvataide, draama ja media. Kuusiluodon lukion 
painotuksia olivat draama ja media ja vastaavasti Toppilan lukion painotusalue on ollut 
vuodesta 1995 lähtein kuvataide. Mielestäni näiden kolmen yhdistämien ei ole huono 
ajatus, vaan päinvastoin. Kaikki kolme tukevat hyvin toisiaan ja luovat suuria 
mahdollisuuksia esimerkiksi oppiaineiden väliselle integraatiolle, jota varsinkin 
Toppilassa on harjoitettu jo lähes kymmenen vuoden ajan hyvin tuloksin. Tätäkin voi 
kuvastaa pelko toimintakulttuurien yhteensovittamisesta. Toisen yksikön opettajat eivät 
ehkä miellä projektityöskentelyä kehittävänä ja opiskelua edistävänä asiana. Toisaalta 
voidaan pelätä omien opetusmenetelmien soveltuvuutta oppiaineiden rajat ylittävässä 
opettamisessa.  Iso kysymysmerkki tässä vaiheessa vielä on se, että onnistuvatko 
opettajakunnat pääsemään yhteisymmärrykseen koulun tehtävästä suhteessa koulun 
painotuksiin. Toivottavasti, koska muutoin painotukset jäävät normaali koulutyön 
ulkopuolella tapahtuvaksi puuhasteluksi, joka haittaa varsinaisia lukio-opintoja. 
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Painotusten tarkoitus on luoda opiskelijoille mahdollisuuksia toteuttaa itseään, kehittää 
omia vahvuuksiaan ja antaa uusia elämyksiä perinteisten oppiaineiden rinnalla.  
 
 

2.3 Huoli ison opettajakunnan keskinäisestä toimeentulosta  
 
      Riidat, kuppikunnat, omat porukat, törmäykset, joista oli 8 mainintaa kyselyssä. 
Riita -sanana on sinänsä omituinen asia tässä yhteydessä, koska ainakaan opettajakuntien 
välillä ei sellaisia voi vielä olla, koska yhteistä historiaa ei ole ollut. Ellei maininnat johdu 
niiden yhteistapaamisten ja opettajakokousten kautta, joita on järjestetty syksystä 2004 
lähtien. Näissä kokouksissa erimielisyyttä on aiheuttanut juuri koulujen 
toimintakulttuurien väliset erot tai paremminkin ennakkoluulo tai suoranainen 
tietämättömyys kummankin koulun toimintakulttuurista. Riitoja voi syntyä, mutta ne 
täytyy pitää asioiden välisinä, ihmisten, so. opettajakuntien täytyy kyetä sietämään 
erilaisuutta ja myös kasvaa siihen, että entisen noin 20 opettajan ja noin 30 opettajan sijaan 
opettajainhuoneessa onkin yli 50 opettajaa osallistumassa keskusteluun. Näin suuressa 
joukossa on lähes mahdotonta, että kaikki olisivat samaa mieltä käsiteltävistä asioista, 
mutta enemmistöpäätöksiin on myös eri mieltä olevien sitouduttava, muuten ei yhteen 
kasvamista helposti tapahdu. Välttämättä näin ei missään tapauksessa käykään, mutta 
erilaisuuden sietämiseen on kasvettava. Tässä on johtamiskulttuurin mahdollisuus, 
samoin opettajien ryhmäyttämisessä, eli koulun visioon samaistumisesta. Rehtori tai 
vaikkapa ulkopuolinen työnohjaaja voisi opettajainkokouksen yhteydessä luoda 
keskustelua pienryhmissä sopivista aiheista, ja näiden keskustelujen tuloksista 
keskustellaan yhdessä ja vedetään johtopäätöksiä. Kuppikuntien muodostumista voidaan 
yrittää estää esim. edellä mainitun ryhmädialogin keinoin. Uudessa koulussa on eri 
aineryhmien edustajia runsaasti. Tämä voidaan nähdä sekä positiivisena asiana että 
negatiivisena. Ennestään tutut opettajat voivat muodostaa oman porukan, johon ei toisesta 
koulusta tullut pääse mukaan. Samoin pienemmän koulun opettajat voivat muodostaa 
oman porukan, josta ei lähdetä mukaan isompaan porukkaan. Nämä pitää voida estää. 
Tärkeimmälle sijalle nousee mielestäni kummankin opettajakunnan edustajien 
ammatillinen rooli, jonka turvin pitää kyetä nousemaan ennakkoluulojen yli. Uusien 
kasvojen ja kenties erilaisten opetusmenetelmien ja kokemusten vaihto pitää nähdä 
rikkautena, ei kateutena eikä jonkin entisen menettämisenä.  
 
 

 

2.4 Erilaiset oman tien kulkijat  
 
      Joustamattomuus, sooloilijat, haluttomuus yhteistyöhön, 8 mainintaa kyselyssä. 
Nämä ovat varmaan aika aiheellisia uhkakuvia, koska näihin asioihin törmää ilman 
yhdistymistäkin. Tämäntyyppisiä persoonia löytyy lähes jokaisesta koulusta. Terveessä 
yhteisössä nämä ilmiöt eivät ole liian hallitsevia ja näkyviä, eivätkä edusta koko koulun 
toimintakulttuuria. Parhaassa tapauksessa tällaiset henkilöt ovat originelleja, ja antavat 
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koululle positiivista väriä, mutta pahimmillaan jarruttavat koulun kehittymistä ja koko 
yhteisön työhyvinvointia. Tässä on silloin johtajan paikka tehdä asialle jotain. Henkilöiden 
persoonaa on vaikea muuttaa, mutta se tapa millä esim. yhteistyöhön haluamaton henkilö 
suhtautuu muuhun yhteisöön, on muutettavissa. Rehtorin on osoitettava tällaiselle 
henkilölle, että tämän tyyppisen käytös ei ole soveliasta ja ääritapauksissa vedottava lakiin 
esim. työpaikkakiusaamisesta. Todettakoon vielä, että jokainen voi joutua tekemään 
yhteistyötä hyvinkin erilaisten ihmisten kanssa. Kyse on erilaisuuden hyväksymisestä. 
Sellaista pitää löytyä terveestä työpaikasta. Aiemmin kerrotusta oppiaineiden rajat 
ylittävään opettamiseen ei kenenkään ole pakko lähteä mukaan, se perustuu täysin 
vapaaehtoisuuteen ja haluun tehdä yhteisyötä muiden aineiden kanssa. Siihen ei 
kenenkään ole pakko lähteä mukaan. Luulen, että joillakin opettajilla on pelko myös siitä, 
että uudessa oppilaitoksessa vallitseviksi käytänteiksi tulevat toisessa koulussa käytössä 
olleet asiat tehdä asioita. Koko opettajakunnan voimin on pyritty tekemään yhteisiä 
pelisääntöjä, ettei näin käy. Lopputuloksena on todennäköisesti järjestelmä, jossa on 
piirteitä kummankin koulun systeemeistä. Tulevaisuus näyttää, miten nämä suunnitelmat 
toteutuvat. 
 

2.5 Ovatko koulun tilat riittävät?  
      Tilanahtaus, 7 mainintaa kyselyssä. 
Uusi yhdistynyt lukio on kuusisarjainen, alkuun osittain seitsensarjainen, ja opiskelijoita 
tulee olemaan noin 620. Saneerauksen yhteydessä koulu mitoitettiin 575 opiskelijalle. 
Tämä tarkoittaisi kohtuukokoisia opetusryhmiä, koska suurimmat luokkahuoneet, OT3-
luokat, (OT=opetustila) ovat mitoitetut enintään 35 henkilölle. Erilaisia opetukseen 
käytettäviä luokkia on saneeratussa koulussa kaikkiaan 24 kappaletta. Ryhmäkokoja 
kasvattamalla kouluun voidaan sijoittaa noin 700 opiskelijaa. Tässä tapauksessa opettajien 
pelko tilanahtaudesta olisi aiheellinen. Mutta tällaista ei ole suunnitelmissa. Hyvällä 
tuntikiertokaaviolla pystytään ehkäisemään varsin monia tilanteita, joissa opiskelijat 
olisivat valikoitumassa juuri kyseiselle kurssille, joka merkitsisi tilanahtautta. Yksi keino 
tähän on asettaa selkeä ja toimiva rajoitin kurssivalintaohjelmaan, jolloin edellä mainittua 
tilannetta ei pääse syntymään. Eräs eniten julkilausuttu mainosfraasi ison lukion eduista 
on nimenomaan laaja kurssitarjotin, joka mahdollistaa paitsi itsenäisen ja opiskelijalle 
räätälöidyn opiskeluohjelman ja ajan, myös niin laajan kurssivalikoiman, että tungosta 
kursseille ei ole. Tämä jää nähtäväksi. Mikäli luokkatiloissa opetetaan suunnitellun 
kokoisia ryhmiä koko ajan jokaisen luokan ollessa koko ajan käytössä, kouluun mahtuisi 
yli 700 opiskelijaa, ja ryhmät olisivat silti sen kokoisia kuin ne on suunnitelmissa otettu 
huomioon. Tilanahtauteen joudutaan pikemmin silloin, jos jonkun aineen yksittäisiin 
ryhmiin tulee jostain syystä runsaasti opiskelijoita. Tällaisia syitä ei saisi tulla, mutta 
opiskelijat tuntien, sellaisia tilanteita tulee aivan varmasti. Tällöin heille pitää todeta, että 
seuraava vastaava kurssi on jossain toisessa jaksossa.  Opiskelijoiden ja opettajien 
käyttämä valintaohjelma Wilmaan voidaan asettaa rajoittimet ryhmäkoolle, jolloin 
periaatteessa kurssille ei pääse kuin juuri sallittu määrä opiskelijoita. Saneeratun koulun 
tiloissa toimi aikaisemmin lukio ja peruskoulu (7.-9.-luokat), ja oppilaita oli noin 650. 
Tähän lukuun verrattuna koulun tilat pitäisi kyllä riittää. Opiskelijoille on suunniteltu 
auloihin istumatilaa, samoin käytäville tulee riittävästi penkkejä.  
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2.6 Opetusryhmät eivät saisi nousta liian isoiksi  
 
      Liian isot ryhmät, 6 mainintaa kyselyssä. 
Tämän pelon voi liittää äskeiseen kohtaan, ne koskettavat toisiaan, jos vastaajat 
tarkoittavat luokkatiloja ja niihin sijoitettavia opetusryhmiä. Mikäli koulun oppilasmäärää 
ei lähdetä paisuttamaan koulun omista intresseistä tai opetuksen järjestäjän toimesta, niin 
ryhmäkokoja ei ole tarvetta suurentaa. Mutta tämä pelko on aiheellinen, mikäli Oulussa 
lukioverkko supistuu, niin kuin opetustoimen johdon suunnitelmissa on. Tästä käydään 
koko ajan keskustelua Oulussa, ja parin vuoden kuluessa nähdään, mikä tilanne tulee 
olemaan. Mikäli Oulun tämänhetkisestä 12 lukiosta (luvussa mukana aikuislukio, 
ruotsinkielinen lukio ja steinerkoulun lukio) yksi tai kaksi lakkautetaan, niin paine Oulun 
Suomalaisen yhteislyseon lukiolle opiskelijamäärän nostamiselle kasvaa voimakkaasti. 
Tällöin ainoa keino sijoittaa kasvanut opiskelijamäärä on kasvattaa ryhmäkokoja. Ellei 
samanaikaisesti opetuksen järjestäjä pysty osoittamaan lisääntyneelle opiskelijajoukolle 
lisätiloja, niin tämä yhtälö toteutuessaan toteuttaa nämä opettajien pelot. Samalla toteutuu 
myös niiden opettajien pelko, jotka nostivat tilanahtauden yhdeksi peloksi koulun 
tulevaisuudessa.  
 

2.7 Työpaikan säilyminen ja muita työsuhteeseen liittyviä pelkoja  
 
      Seuraavassa tulee lista asioista, jotka myös koettiin peloiksi/uhkakuviksi, mutta saivat 
yhdestä kolmeen mainintaa kyselyssä. 
Työpaikan säilymistä pelättiin. Viimeisen kolmen vuoden aikana molemmista kouluista 
on vähennetty poikkeuksetta määräaikaiset tuntiopettajat, ja jäljelle ovat jääneet 
viranhaltijat ja päätoimiset tuntiopettajat. Yksi virka on avattu uutta oppilaitosta varten. 
Tätä kirjoitettaessa prosessi on vielä kesken. Alkuperäisen suunnitelman mukaan toiveena 
oli, että virka täytettäisiin Toppilan lukion opettajista, koska täytettävä virka oli alun 
alkaen siitä koulusta. Edellinen rehtori velvoitti tämäntyyppiseen käytäntöön moraalisista 
syistä. Tämä olisi oikeudenmukaista yhdistymisprosessia ajatellen, ettei heti 
alkutaipaleella syntyisi jälkikeskustelua valinta-asiasta. Edellytys tietenkin on se, että 
jompikumpi virkaa hakeneista on sovelias tehtävään. Merkittävä seikka, jolla pelkoa 
poistetaan, on tasapuolinen kohtelu työntekijöitä kohtaan uudessa oppilaitoksessa. 
Tasapuolisuuden tulee näkyä uusien virkojen avautumisessa, niitä täytettäessä ja tunteja 
opettajille jaettaessa. Tuntien suhteen ei kenelläkään pitäisi olla pulaa, sillä isossa lukiossa 
on luonnollisesti myös enemmän tarvetta opettajille kuin pienemmässä lukiossa. Tosin 
hankaliakin tilanteita voi olla sellaisissa aineissa, joissa on vähän opetettavia kursseja, 
kuten elämänkatsomustieto ja filosofia. Tässä vaiheessa yhdistymisprosessia nähdään jo 
ensi vuoden tilanne opetettavien tuntien suhteen, ja tilanne näyttää hyvältä opettajien 
suhteen. Kaikki vakituiset opettajat saavat riittävästi tunteja. Mielenkiintoista on nähdä se, 
miten kummankin oppilaitoksen opiskelijat valikoituvat uudessa koulussa tarjottaville 
kursseille. Uskon, että hyvin pian opiskelijat menevät myös ei-entisen koulun opettajien 
tunneille, joko omasta vapaasta valinnastaan tai vaihtoehtojen puuttuessa. 
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2.8 Arjen sujumiseen liittyviä pelkoja 

  
      Lisäksi pelkoina mainittiin mm. oma sitoutuminen, kurssien jakaminen opettajille, 
päätöksistä lipsuminen, käytännön asiat eivät suju, kateus, painotuksien paisuminen, 
säilyykö Kuusiluodon henki, onko koulussa liikaa opettajia? 
Edellä mainitut pelot ovat luultavasti osin jo väistyneet, koska esim. kurssien jakaminen 
opettajille on jo tehty, ja opettajat ovat aineryhmittäin voineet itse vaikuttaa siihen, miten 
kurssit ovat jakautuneet heidän kesken. Päätöksistä lipsuminen on aiheellinen pelko, 
koska niinkin suureen kouluun mahtuu monenlaisia opettajia. Jotkut tekevät omia 
käytänteitä, eivätkä toimi niin kuin yhteisesti on sovittu. Tällaiset opettajat pitäisi saada 
noudattamaan yhteisiä pelisääntöjä. Jos ei muuten, niin rehtorin pitää keskustella kyseisen 
opettajan kanssa ja vaatia tätä toimimaan oikealla tavalla. Joustavuus käytänteissä ei ole 
väärin, mutta täysin omien sääntöjen luominen on tuomittavaa ja vahingollista muiden 
työtä ajatellen. Käytännön asioiden sujumisen pelon ei pitäisi olla aiheellinen, koska 
koulun opetussuunnitelma ja ohjausjärjestelmä on hyvällä mallilla. Ehkä tällä tarkoitetaan 
pelkoa isoon organisaatioon liittyvää tiedonkulun ongelmaa. On vaara, että tieto ei kulje 
kaikille riittävän hyvin. Opettajien työtiloja on korjatussa rakennuksessa kolmessa 
kerroksessa. Opettajat ovat hajallaan rakennuksen eri osissa pitkin päivää, eivätkä 
välttämättä tapaa toisiaan välituntien aikana. Siksi olisi tärkeää, että jokainen opettaja 
tulee etukäteen sovittuihin info-tilaisuuksiin ja lukee viikkotiedotteen huolellisesti. Lisäksi 
opettajille pitää laittaa sähköpostilla muutokset. Opettajainhuoneen ja opettajien työtilan 
ilmoitustauluille on syytä kirjoittaa muutoksista päivä-/viikko-ohjelmaan. Koulun 
käytäville tulee info-TV, jota kautta voidaan välittää opiskelijoille tärkeitä tiedotteita. 
Heidän on opittava lukemaan näitä ilmoituksia ja toimimaan niiden mukaisesti.  
      Kateus-kommenttia on vaikea ymmärtää. Mistä joku olisi toiselle kateellinen, 
kursseista, palkasta, vai asemasta työyhteisössä? Isossa ryhmässä, jossa on saman aineen 
opettajia useita, voi tulla kenties kateutta jonkun asemasta ryhmässä. Tällaiset pelot pitäisi 
katkaista pian, ettei niistä synny isoja ongelmia. Sitä varten opettajille järjestetään kerran 
kuussa keskusteluaikaa, jossa on tarkoitus purkaa ongelmia ja parantaa ilmapiiriä. 
Painotuksien paisuminen on asia, jota itsekin olen paljon pohtinut. Onko se järkevää, vai 
ei? Lukion perustehtävä on antaa opiskelijoille hyvät perusvalmiudet jatko-opintoihin ja 
valmentaa heitä hyviin ylioppilaskirjoitustuloksiin. Näin on ainakin perinteisesti ollut ja 
myös Oulun Suomalaisen yhteiskoulun lukion visiossa tuodaan nämä tavoitteet esille. 
Jotkut opettajat ajattelevat kenties niin, että painotukset vievät liikaa huomiot pois 
varsinaisista lukioaineista. Ehkä he myös näkisivät, asian siten, että parempi olisi laittaa 
rahaa tavallisiin oppiaineisiin.  Painotuksilla luodaan kuitenkin koululle omaleimainen 
toimintaympäristö, joka tekee koulua tunnetuksi ja antaa opiskelijoille mahdollisuuden 
lukioaikana perehtyä myös taito- ja taideaineisiin. Painotuksia ja niihin liittyviä kursseja ei 
ole liikaa, mutta on vaara, että opiskelijat keskittyvät liikaa näihin painotuksiin ja 
unohtavat pakolliset oppiaineet. Erona painotteisuutta toteuttaviin ja erityistehtävän 
saaneisiin lukioihin on se, että jälkimmäisessä opinahjossa kaikki opiskelevat kyseistä 
erityissuuntausta, mutta painotteisuuslukioissa kenenkään ei ole pakko opiskella näitä 
aineita, mikäli ei halua. Ohjauksen yhtenä tehtävänä on pitää huolta opiskelijoiden 
valinnoista ja puuttua niihin tarpeen mukaan, mikäli näyttää siltä, että opiskelija keskittyy 
liikaa painotteisuuksiin. Vaikka lukio tarjoaakin valtavan määrän erilaisia kursseja, ei 
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opiskelijalla käytännössä ole mahdollisuus valita paljon rajattomasti niitä. Rajoittavia 
tekijöitä ovat päivän pituus, jaksollisuus ja lukio-opiskeluun käytettävissä oleva aika, 2-4 
vuotta. Kuusiluodon hengen säilymisen pelko on aiheellinen, koska on tarkoitus luoda 
Oulun Suomalaisen yhteiskoulun lukion henki, joka ei ole sama kuin kummankaan 
entisen lukion henki. Tarkoitus on luoda täysin uusi koulu, jossa yhdistyy molempien 
koulujen henki. Lisäksi pelko siitä, että talossa on liikaa opettajia voi olla aito. Opettajat 
ovat hajallaan, kaikkia ei tunne ainakaan aluksi. Opettajainkokoukset ovat entiseen 
verrattuna massatapahtumia, yksimielisiä päätöksiä ei synny niin helposti kuin aiemmin. 
Nämä ovat varmasti totta. Mutta niihin on sopeuduttava nykytilanteessa, entiseen ei ole 
enää paluuta.  
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3  YHDISTYMISEN HYVÄT PUOLET KYSELYN MUKAAN  
 
      Periaatteessa edellisessä luvussa nimettyjen pelkojen ja uhkakuvien kääntöpuolella 
ovat sitten nämä positiiviset asiat, joita opettajat listasivat yhdistymiseen liittyen.  
 

3.1 Uudet työtoverit ja kollegat innostavat  
      Uusia työtovereita, paljon kollegoja, oman aineen kollegat, 18 mainintaa 
Tämä oli selkeästi eniten mainintoja saanut asia koko palautteessa. Se on hyvä, koska tästä 
voi vetää sellaisen johtopäätöksen, että opettajat haluavat uskoa yhteiseen tulevaisuuteen 
ja näkevät yhdistymisen myös positiivisena asiana. Pienissä ja keskikokoisissa lukioissa on 
useiden aineiden opettajia vain yksi kappale, esim. uskonto, psykologia, lyhyet vieraat 
kielet, elämänkatsomustieto, filosofia, historia, biologia ja maantieto ovat tällaisia aineita. 
Vertaiskollega saattaa olla hyvinkin tärkeä. On joku, jonka kanssa vaihtaa ajatuksia, 
mielipiteitä ja pohtia ylipäätään problematiikkaa omaan aineeseen liittyen. Valitettavasti 
on myös sellaisia kouluja, joissa vertaisammattilaisen läsnäolosta huolimatta yhteistyötä ei 
ole, mutta silloin se on ihmisten välinen asia. Saman tieteenalan ihmiset voivat auttaa 
toisiaan etenkin ammatillisesti. Tämä tarkoittaa opetusmateriaalien vaihtamista, 
opetusmenetelmien kartoittamista ja aineen erityisluonteen ymmärtämistä. Joillekin tämä 
on erityinen asia koko työuran kannalta. Jotkut eivät ole koskaan olleet vastaavassa 
tilanteessa. Esimerkiksi opinto-ohjauksessa on ensi vuodesta lähtien kaksi päätoimista 
opinto-ohjaajaa. Itselleni tämä on ensimmäinen kerta työhistoriani aikana, kun on joku, 
jonka kanssa voi oikeasti keskustella ohjaukseen liittyviä asioita vertaisen kanssa. Ei 
tarkoita, ettei tähän asti asioista ole voinut jutella jonkun kanssa, mutta keskustelun 
toisena osapuolena on aina ollut jonkun toisen aineen opettaja, ja helposti asioilla on 
silloin kaksi puolta, ohjauksen näkökulma ja aineen näkökulma. Periaatteessa niiden 
pitäisi olla sama, opiskelijan etu.  
      Opettajat käyvät aika paljon erilaisissa täydennyskoulutuksissa. Uusien ajatusten 
kertominen on helpompaa, kun on työkavereita, joille kertoa koulutuksen annista. 
Opettajat pitäisi aina velvoittaa kertomaan muille keskeiset asiat kulloisestakin 
koulutuksesta, missä ovat olleet, jotta muutkin tietävät, minkälaisia asioita maailmassa 
tapahtuu. Tähän olisi oiva tilaisuus opettaja-infossa, joka pidetään aina maanantaisin kello 
11.00–11.20. Toinen foorumi tällaisille tietoiskuille voisi olla kerran kuussa pidettävä 
opettajien keskustelutilaisuus. Koulun suunnitteluryhmä on kaavaillut edellä mainittuja 
säännöllisiä kokouksia, jotta opettajilla on tilaisuus kaikkien läsnä ollessa tuoda esille omia 
mielipiteitään, jotta opettajakunnalle ei tule sellaista tunnetta, ettei heitä kuunnella. Nämä 
ovat kaikki myös osa koulun ohjausjärjestelmää, jonka pitäisi olla sellainen, että se 
mahdollistaa kaikille hyvän työhyvinvoinnin. Tiedonkulun isossa yksikössä täytyy toimia 
niin hyvin, että kaikkien koulussa toimivien opiskelijoiden, opettajien ja muun 
henkilökunnan tiedonsaanti sujuu hyvin ja tehokkaasti ilman katkoksia. Opettajia 
informoidaan joka maanantai suullisesti ja samat asiat toimitetaan kaikille myös 
viikkotiedotteen muodossa sähköpostilla edellisenä perjantaina viimeistään. Samainen 
sähköposti lähetetään myös muulle henkilökunnalle. Opiskelijat saavat lähes saman 
tiedon joka tiistai pidettävässä ryhmänohjauksessa. Ryhmäkooksi on kaavailtu noin 
pariakymmentä opiskelijaa. Näin pyritään siihen, ettei yhdellä ryhmänohjaajalla ole suuria 
ryhmiä hoidettavana. Tällä keinolla pyritään pitämään huolta opiskelijoista ja heidän 
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asioistaan. Samalla tämä merkitsee myös lukuisa määrän ryhmänohjaajia, jotka pitää 
kouluttaa ja sitouttaa tärkeään tehtäväänsä kunnolla. Tämä tehdään syksyllä ennen 
koulun alkamista ja perehdytystä jatketaan koulun alettua. Uusien vertaisohjaajien eli 
tutoreiden koulutus on aloitettu ensi vuotta silmällä pitäen. Uusia tutoreita koulutetaan 20 
kappaletta. 
       Toinen hyöty on se, että opiskelijat voivat valita kahdesta tai useammasta saman 
aineen opettajasta itselleen sopivan. Totta on, ettei sama opettaja sovi kaikille. Opettajat 
opettavat periaatteessa joka koulussa lähestulkoon samat opetussuunnitelman mukaiset 
asiat, pitäisi ainakin. Erottavia tekijöitä ovat persoonalliset opetustavat ja 
opetusmenetelmät ylipäätään. Jonkun opettajan opetustapa ei sovi toiselle ja toiselle se 
sopii mainiosti. Opiskelija pystyy tutustumaan ja löytämään omaan oppimistyyliinsä 
sopivan opettajan, ja tämä voi mahdollistaa paremmat oppimistulokset.  
 

3.2 Uudet haasteet kiinnostavat  
      Uusia ideoita, uudistumisen pakko, uutta verta, uutta intoa, 15 mainintaa. 
Uusi tilanne ja uudet työtoverit yhdessä koulun vision kanssa muodostavat tilanteen, jossa 
on mahdollista uusiutua tai lähteä luomaan kokonaan uusia opintopolkuja. Tarvitaan 
rohkeutta ja ennakkoluulottomuutta. Aluksi uuden luominen voi lähteä pienestä ja 
vaatimattomasta alusta liikkeelle. Uuden luomisella tarkoitan tässä oppiaineiden rajat 
ylittävää opetusta, josta Toppilan yksikössä on jo usean vuoden kokemus. Tätä kokeilua 
on mielekästä jatkaa, koska koulun painotukset ovat sellaisia, jotka luontevasti sopivat 
yhteen. Moni opettaja onkin ilmoittanut kiinnostuksensa yhteisiin projekteihin.  
 

3.3 Yhdistyminen alkanut hyvin  
 
      Yhteiset tilaisuudet, yhteistyö, yhdistyminen alkanut 9 mainintaa. 
Yhdistyminen aloitettiin syksyllä 2004 yhteisellä seminaarimatkalla Oulun edustalla 
sijaitsevalle Hailuodon saarelle, samana vuonna aloitettiin yhteisten opettajainkokousten 
pito, jota on jatkettu myös vuonna 2005 ja edelleen vuonna 2006. Tämä tietenkin senkin 
takia, että vuoden 2005 syksystä lähtien koulut ovat olleet saman nimen alla. Muutoin 
koulut ovat toimineet erillisinä yksikköinä johtuen varsinaisen koulurakennuksen 
saneerauksesta. Yhteistyö ei ole vielä kunnolla alkanut, mutta ensi syksystä lähtien se 
alkaa., ja sitä odotetaan, on positiivinen asia.  
 

3.4 Runsas kurssitarjonta lisää painotteisuutta  
 
      Kurssivalikoima lisääntyy, painotusmahdollisuudet lisääntyvät 9 mainintaa. 
Näin käy, vaikka lukion opetussuunnitelmassa kaikissa lukioissa tarjottavat 
valtakunnalliset pakolliset ja syventävät kurssit lohkaisevat suuren osan kurssitarjonnasta.  
Painotusmahdollisuuksien lisäämistä eikä myöskään olemassa olevien painotusten 
kurssimäärää ei ole rajattomasti mahdollisuus lisätä. Lukion pakolliset kurssit nielevät 
suurimman osan resurssista, mitä on mahdollisuus tarjota opiskelijoille. Jo nyt eri aineissa 
tarjotaan varsin suuri määrä erilaisia kursseja. Esimerkiksi äidinkielessä opiskelijoilla on 
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mahdollisuus valita itselleen kaikkiaan 16 kurssia, englannin kielessä tarjotaan 13 kurssia. 
Painotteisuusaineita on mahdollisuus valita seuraavasti: draama, 8 kurssia, kuvataide, 19 
kurssia ja media, 8 kurssia. 
(http://www.edu.ouka.fi/koulut/kuusiluoto/files/kuusiluoto_ops.pdf) 

 

3.5 Hyviä lukiolaisia uuteen kouluun  
 
 
      Hyvä opiskelija-aines 5 mainintaa. 
Toppilan lukioon pääsi viimeisenä varsinaisena toimintavuotena varsin alhaisella 
keskiarvolla, joka oli 6,90. Kuluvana lukuvuonna koko Kuusiluodon lukioon vaadittiin 
alimmillaan 7,18 keskiarvo. Kuusiluodon lukioon on viime vuosina päässyt noin 8,20 
keskiarvolla. Odotettavissa on, että keskiarvoraja tulevaisuudessa tulee olemaan noin 8.0–
8,50 välillä. Tämän voinee katsoa edustavan hyvää oppilasainesta, joilla on jo hyvät 
valmiudet opiskelua varten ja ovat motivoituneita. Koulun suosiosta kertoo se, että tämän 
kevään yhteisvalinnassa ensisijaisia hakijoita Oulun suomalaisen yhteiskoulun lukioon oli 
254, ja uusia opiskelijoita otetaan 180. Mikään oululainen lukio ei yltänyt samanlaiseen 
suosioon, ei edes Oulun Lyseon lukio, joka on perinteisesti ollut ehdottomasti suosituin 
Oulun lukioista. Suosion syynä lienee hyvä sijainti lähellä Oulun keskustaa, uudet 
saneeratut tilat ja koulun painotukset.  

3.6 Remontoitu koulurakennus innostaa  
 
      Toimiva rakennus, kaikki samassa talossa, 5 mainintaa. 
Oulun Suomalaisen yhteiskoulun lukio tulee toimimaan perinteikkäässä ja arvokkaassa 
jugend-tyylisessä rakennuksessa. Rakennusta on laajennettu kahteen otteeseen, 
ensimmäisen kerran alkuperäisen tyylin mukaan, ja toisen kerran funktionaliseen tyyliin 
1950-luvulla. Remontti on toteutettu mahdollisimman paljon vanhaa kunnioittaen, mutta 
tavoitteena on ollut modernisoida talotekniikkaa. Rakennusta ei voi sanoa toimivaksi, 
koska siinä on kaikkiaan kuusi eri tasoa, vaikka kerroksia on kuitenkin vain neljä. Hissiä ei 
ole, joten taloon ei voida ottaa oppilaaksi liikuntarajoitteisia. Tämä ongelma herätti 
keskustelua remontin suunnitteluvaiheessa, mutta kustannussyistä hissi jätettiin 
korjausrakentamisesta pois. Toinen huono puoli on se, että rakennuksessa ei ole riittävän 
isoa liikuntasalia, eikä myöskään niin isoa juhlasalia, että koko koulu voisi yhtä aikaa olla 
siinä koolla. Koulussa on pieni liikuntasali, ns. tyttöjen liikuntasali ja draamasali, johon on 
rakennettu remontin yhteydessä liikuteltava katsomotila. Liikuntatiloja joudutaan 
vuokraamaan lähistöltä, ja isot juhlatilaisuudet, kuten ylioppilasjuhlat on pakko järjestä 
samaisessa vuokratussa liikuntasalissa. Rakennus on siltä osin toimiva, koska sen 
ilmastointi on täysin uusittu, samoin valaistus on uusittu, pinnat on maalattu ja korjattu. 
Rakennus on talvisin ollut hyvin vetoisa. Nyt myös ikkunat on uusittu, jonka pitäisi 
poistaa tämä ongelma. Talo tulee tehokkaampaan käyttöön uusien tilojen myötä. 
Rakennuksen kellaritiloihin on entisen teknisen työn tiloihin rakennettu kuvataiteen 
työpaja. Muutama höyläpenkki jätettiin, jotta opiskelijat voivat käyttää myös niitä 
tekemisissään. Toinen maininta tässä kohtaa, kaikki samassa talossa viitannee siihen, että 
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yhdistymisen jälkeen koulu on toiminut kahdessa eri paikassa., ja nyt remontin 
valmistumisen jälkeen, koko yhdistynyt lukio toimii samassa talossa. 
 

3.7 Lukiossa hyviä opettajia  
 
      Hyvät opettajat, 3 mainintaa. 
On hyvä, että jotkut saavat arvostaa itseään ja kollegojaan. Liian harvoin ymmärretään 
arvostaa sitä osaamista, joka opettajakunnassa todellisuudessa on. Osaamista pidetään 
itsestään selvänä, tai sitä vähätellään. Osittain tämä johtuu varmasti siitä, että 
yhteiskunnan arvostus opettajia kohtaan on heikentynyt. Osa opettajista ei koe työtään 
mielekkäänä. Osin tämä johtuu myös jälkeenjääneestä palkkakehityksestä, mikä osaltaan 
on heikentänyt opettajuuden nauttimaa arvostusta. 
 

3.8 Kulttuurilukio tavoitteena  
 
      Hyvä visio, hallinto ja johtaminen selkiytyvät, 1-2 mainintaa. 
Tavoitteena on luoda Oulun Suomalaisesta yhteiskoulun lukiosta kulttuurilukio. Minun 
mielestäni kulttuurilukion käsitteeseen kuuluu laaja-alainen taidekasvatus, johon 
painotteisuuksilla pyritään. Hallinto palaa remontin valmistumisen myötä yhteen 
rakennukseen. Tämä helpottaa oppilaitoksen johtamista ja hallintoa.  

3.9. Keskustelua edellä mainituista asioista aluetyöterveyshuollossa 
 
      Talven ja kevään 2006 aikana molemmissa yksiköissä on ollut runsaasti epäluuloja ja 
pelkoja yhdistymiseen liittyen. Sen vuoksi pidettiin 10.5. erityistilaisuus, jossa käytiin näitä 
asioita läpi. Opettajat jaettiin viiteen ryhmään, joissa he keskustelivat teemana; mikä 
yhdistymisessä huolettaa ja mitä vahvuuksia/mahdollisuuksia yhdistäminen tuo. 
Keskustelu noudatti ryhmädialogin periaatetta, jossa keskustelun aluksi jokainen tuo esille 
omia ajatuksiaan. Tämän jälkeen asioista alkaa keskustelu, jossa ei ole puheenjohtajaa. 
Käydyn keskustelun seurauksena kustakin ryhmästä nimettiin yksi henkilö, joka lähti 
rehtorin ja apulaisrehtoreiden kanssa Oulun aluetyöterveyshuoltoon keskustelemaan 
esille tulleista asioista yhdessä työterveyspsykologin kanssa. Samalla keskustelu liittyy 
osana työhyvinvointiprojektiin, johon kaikki Oulun koulut ovat osallistuneet tai 
osallistuvat vuosina 2004–2006.  Kumpikin keskustelutilaisuus oli hyvä osoitus siitä, että 
avoimella keskustelulla voidaan hälventää ennakkoluuloja ja parantaa ilmapiiriä. 
 
 
 
 
 
 



 20 

 

4  OHJAUKSEN JÄRJESTÄMINEN LUKIOSSA  
 
      Uudessa, vuoden 2005 elokuun ensimmäisenä päivänä käyttöönotetussa lukion 
opetussuunnitelmassa opinto-ohjauksesta sanotaan seuraavasti:  
      Ohjaustoiminta muodostaa lukion toiminnassa kokonaisuuden, jonka tarkoituksena on 
tukea opiskelijaa lukio-opintojen eri vaiheissa sekä kehittää hänen valmiuksiaan tehdä 
koulutusta ja elämänuraa koskevia valintoja ja ratkaisuja. Lukion opinto-ohjausta 
järjestetään kurssimuotoisena, henkilökohtaisena ja pienryhmäohjauksena. Ohjauksen 
tehtävänä on edistää koulutuksellista, etnistä ja sukupuolten välistä tasa-arvoa ja 
opiskelijoiden hyvinvointia sekä ehkäistä syrjäytymistä. 
      Lukion ohjaustoimintaan tulee kaikkien koulun opettaja- ja ohjaushenkilöstöön 
kuuluvien osallistua. Opinto-ohjaajalla on oltava päävastuu opinto-ohjauksen käytännön 
järjestämisestä sekä ohjauksen kokonaisuuden suunnittelusta ja toteutuksesta. Opettajan 
tehtävänä on ohjata opiskelijaa opettamansa oppiaineen opiskelussa sekä auttaa häntä 
kehittämään oppimaan oppimisen taitojaan ja oppimisen valmiuksiaan. Opiskelijaa tulee 
ohjata suunnittelemaan oma henkilökohtainen opiskelusuunnitelmansa ja seuraamaan sen 
toteutumista. Opiskelijan tule saada opinto-ohjausta opiskelun tueksi ja valintojen 
tekemiseksi siten, että hän pystyy suunnittelemaan lukio-opintojensa sisällön ja rakenteen 
omien voimavarojensa mukaisesti. 
      Lukio-opiskelusta ja lukio-opintoihin hakeutumisesta tulee tiedottaa perusopetuksen 
päättövaiheessa oleville oppilaille, heidän huoltajilleen, oppilaanohjaajille ja opettajille. 
Lukio-opintonsa aloittavat opiskelijat tulee perehdyttää oppilaitoksen toimintaan sekä 
lukio-opiskelun ohjeisiin ja menettelytapoihin. 
      Opiskelijoiden yhteisöllisyyttä tulee kehittää ja pitää yllä lukio-opintojen ajan. 
Opiskelijoiden opiskelun ja hyvinvoinnin seuraamisesta ja tukemisesta tulee huolehtia 
yhteistyössä kotien kanssa. Opiskelijoiden opinto-ohjelmat on tarkistettava säännöllisesti 
sekä seurattava heidän opintojensa etenemistä. 
      Opetussuunnitelmaan on laadittava ohjaukseen osallistuvien tehtävistä ja työnjaosta 
kuvaus, joka osaltaan toimii koko oppilaitoksen opetustyön kehittämisen välineenä. 
Opiskelijan tulee saada tietoa siitä, miten hän voi saada tukea ohjaustoimintaan 
osallistuvilta henkilöiltä ja mitkä ovat näiden tehtävät ohjauksen kokonaisuudessa.  
      Opetussuunnitelmasta on käytävä ilmi, miten opinto-ohjausta koskeva yhteistyö 
muiden oppilaitosten kanssa on järjestetty. Samoin siinä tulee määritellä yhteistoiminnan 
puitteet eri asiantuntijoiden ja koulun ulkopuolisten tahojen kanssa. Myös huoltajien 
kanssa tehtävä yhteistyö on kuvattava opetussuunnitelmassa. 
(www.oph.fi/SubPage.asp?path=1,17627,5238,5242) 
 

4.1 Oulun Suomalaisen yhteiskoulun lukion ohjausjärjestelmä 
 
      Seuraavissa kappaleissa tuon esille, miten ohjaus on järjestetty tulevassa Oulun 
Suomalaisen yhteiskoulun lukiossa.  Pääpiirteissään ohjaus noudattaa lukion uutta 
opetussuunnitelmaa. Myös muissa Oulun lukioissa on käytössä samaa kaavaa noudattava 
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opintojen ohjausjärjestelmä. Oppilaitoksen oma tehtävä on järjestää asiat niin, että 
käytäntö vastaa teoriaa. 
      Ohjausjärjestelmä on kattava. Siinä on otettu huomioon koti, koulu ja oppilashuollon 
kautta kouluun liittyvät yhteistyötahot. 

4.1.1Yhteistyö kotien kanssa 
 
      Koti ja koulu ovat yhdessä vastuussa nuoren kasvusta hyvään aikuisikään. Molemmat 
tukevat opiskelijoita sekä opiskelua että hyvinvointia koskevissa kysymyksissä ja 
ongelmissa huomioiden kuitenkin nuoren aikuisen opiskelijan itsenäisyyden ja oman 
vastuullisuuden. Olisi hyvä käydä keskusteluja myös harrastusten, työssäkäynnin ja 
nuoren muun elämäntilanteen vaikutuksesta opiskeluun.  
      Sellaisissa tilanteissa, joissa opiskelija jostain syystä tarvitsee erityistä tukea opintojensa 
suorittamiseksi, tulee yhteistyötä tehdä tavallista tiiviimmin. Myös 
maahanmuuttajataustaisten ja vieraskielisten nuorten lukio-opinnot vaativat tiivistä 
yhteistyötä huoltajien kanssa. 
      Koulu järjestää vanhempainiltoja, joissa keskustellaan opiskelijoiden opintoihin ja 
hyvinvointiin liittyvistä asioista, sekä tarvittaessa muita tilaisuuksia, joissa huoltajat voivat 
perehtyä ja vaikuttaa koulun toimintaan. Koululla voi olla yhteistyöelin, johon kuuluu 
huoltajien ja koulun edustajia. Se osallistuu opiskelijoiden tukemiseen sekä koulun 
kehittämiseen, suunnitteluun ja arviointiin.  
      Koululla on vanhempaintoimikunta, johon kuuluu yksi huoltaja kustakin 
perusopetusryhmästä sekä opettajien ja opiskelijoiden edustajia. Se kokoontuu 3-4 kertaa 
lukuvuoden aikana. Se osallistuu kodin ja koulun yhteistyön suunnitteluun ja 
toteuttamiseen. Lukuvuoden aikana on kolmesta neljään vanhempainiltaa. Tiedonkulkua 
kodin ja koulun sekä opettajien ja opiskelijoiden välillä kehitetään mm. ottamalla käyttöön 
sähköpostilistat. 
 

4.1.2 Ohjauksen järjestäminen 
 
      Ohjaustoiminta muodostaa lukion toiminnassa kokonaisuuden, jonka tarkoituksena on 
tukea opiskelijaa lukio-opintojen eri vaiheissa sekä kehittää hänen valmiuksiaan tehdä 
koulutusta ja elämänuraa koskevia valintoja ja ratkaisuja. Lukion opinto-ohjausta 
järjestetään kurssimuotoisena, henkilökohtaisena ja pienryhmäohjauksena. Ohjauksen 
tehtävänä on edistää koulutuksellista, etnistä ja sukupuolten välistä tasa-arvoa ja 
opiskelijoiden hyvinvointia sekä ehkäistä syrjäytymistä. Lukion ohjaustoiminnan ja sen 
järjestämiseen osallistuu koko koulun opettaja- ohjaushenkilöstö. 
 

 

4.1.3 Ohjauksen sisällöt ja työnjako 
 
      Ohjaus muodostaa jatkumon. Sen keskeisenä tavoitteena on tukea opiskelijaa valinta- 
ja päätöksentekotilanteissa sekä ohjata ja tukea häntä erilaisissa henkilökohtaisissa 
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elämäntilanteisiin liittyvissä kysymyksissä. Ohjauksen avulla opiskelijalla on 
mahdollisuus ymmärtää, miten hänen tekemänsä valinnat ja päätökset ovat suhteessa ura- 
ja elämänsuunnitteluun sekä tulevaisuuden suunnitelmiin yleensä. 
 

4.1.4 Rehtori 
 
      Rehtori luo ohjaukselle sellaiset toimintaedellytykset, että erilaisten 
ohjausmenetelmien ja työnjakojen totuttaminen on mahdollista. Rehtori tukee 
toiminnallaan opinto-ohjaajan ja opettajien keskinäistä yhteistyötä ja ohjaustoiminnan 
suunnittelua koko oppilaitoksen yhteisenä tehtävänä. Rehtori vastaa siitä, että säännöistä 
ja määräyksistä, jotka ohjaavat lukio-opintojen ja ylioppilastutkinnon suorittamista, 
tiedotetaan opiskelijoille ja huoltajille. 
 

4.1.5 Opinto-ohjaaja 
 
      Opinto-ohjaajalla on päävastuu opinto-ohjauksen käytännön järjestämisestä sekä 
ohjauksen kokonaisuuden suunnittelusta ja toteutuksesta. Suunnittelutyöllä opinto-
ohjaaja tekee yhteistyössä rehtorin ja ryhmänohjaajien kanssa. Opinto-ohjaaja antaa 
luokkamuotoisen ohjauksen lisäksi henkilökohtaista ja pienryhmäohjausta. 
      Opinto-ohjaajan vastuulla ovat opiskelijoiden jatkokoulutus- ja ammattisuunnitelmiin 
liittyvät ohjaukselliset kysymykset. Tämä jatko-opintoihin ja ammattisuunnitelmiin 
liittyvä päätöksenteon ohjaus on koko lukioajan kestävä ohjausprosessi. Opinto-ohjaajalle 
on varattava riittävästi aikaa henkilökohtaisen ja pienryhmäohjauksen järjestämiseen. 
Opinto-ohjaaja opastaa opiskelijoita käyttämään tarjolla olevia tietolähteitä ja 
yhteiskunnan tarjoamia ohjaus-, tuki-, neuvonta- ja tietopalveluita. 
 

4.1.6 Ryhmänohjaaja 
 
      Jokainen lukion opiskelija kuuluu ohjausryhmään, jolla on oma ryhmänohjaaja. Lukio-
opintojen alkuvaiheessa näiden ryhmien ohjauksessa pääpaino on ryhmäytimisessä; 
opiskelijat oppivat tuntemaan oman ryhmänsä jäsenet ja ryhmänohjaajan sekä koulun 
käytänteet. 
      Ryhmänohjaaja huolehtii koulun yhteisten asioiden tiedottamisesta ryhmälleen. Hän 
seuraa ryhmänsä opiskelijoiden opintojenetenemistä. Ryhmänohjaajalle varataan 
mahdollisuus koko ryhmän ohjaustuokioiden lisäksi ryhmänsä opiskelijoiden 
henkilökohtaiseen ohjaamiseen ja pienryhmäohjaukseen. Ryhmänohjaaja toimii 
ennaltaehkäisevässä roolissa. Tavoitteena on puuttua ajoissa opiskelijoiden lisääntyneisiin 
poissaoloihin, käyttäytymisessä tai opintomenestyksessä tapahtuneisiin muutoksiin ja 
opiskeluvaikeuksiin. Ryhmänohjaajan velvollisuutena on tiedottaa havainnoistaan 
opiskelijahuoltohenkilöstölle. Ryhmänohjaaja vastaa yhteydenpidosta oman ryhmänsä 
opiskelijoiden huoltajiin. 
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4.1.7 Aineenopettaja 
 
      Aineenopettajan tehtävänä on ohjata opiskelijaa opettamansa aineen opiskelussa ja 
oppiaineeseen liittyvissä kysymyksissä koko lukio-opintojen ajan. Aineenopettaja toimii 
ennaltaehkäisevässä roolissa. Tavoitteena on puuttua ajoissa opiskelijoiden lisääntyneisiin 
poissaoloihin, käyttäytymisessä tai opintomenestyksessä tapahtuneisiin muutoksiin sekä 
opiskeluvaikeuksiin. Aineenopettaja tiedottaa havainnoistaan ryhmänohjaajalle ja/tai 
opiskelijahuoltohenkilöstölle. 
 
 

4.1.8 Opiskelija 
 
      Lukio-opintojen alkuvaiheessa jokainen opiskelija laatii henkilökohtaisen 
opiskelusuunnitelman, joka sisältää suunnitelman opintojen suoritusajasta ja sisällöstä. 
opiskelijaa ohjataan seuraamaan oman opiskelusuunnitelman toteutumista ja 
päivittämään sitä. Opiskelija saa ohjausta opiskelun tueksi ja valintojen tekemiseksi siten, 
että hän pystyy suunnittelemaan lukio-opintojensa sisällön ja rakenteen omien 
voimavarojensa mukaisesti ottaen huomioon ylioppilaskirjoitukset ja 
jatkokoulutussuunnitelmat. 
 

 
 

4.2 Ohjauksen toteutus 
 
      Seuraavissa alaluvuissa käyn yksityiskohtaisesti läpi, mitä eri vaiheissa lukiolaisen 
opintojen ohjaukseen kuuluu ja kuka vastaa ohjauksesta kussakin tilanteessa. 
 

4.2.1 Ohjaus ennen lukio-opintoja 
 
      Perusopetuksen ohjaushenkilöstön kanssa tehdään yhteistyötä. Lukio-opiskelusta ja 
lukio-opintoihin hakeutumisesta tiedotetaan perusopetuksen päättövaiheessa oleville 
oppilaille, heidän huoltajilleen oppilaanohjaajille ja opettajille. Tiedottamisesta voivat 
vastata esimerkiksi rehtori, opinto-ohjaaja, aineenopettajat ja opiskelijatutorit. 
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4.2.2 Ohjaus lukio-opintojen alussa 
 
      Opiskelijan yhteisöllisyyden kehittäminen on osa ohjauksen tavoitteita ja sisältöjä koko 
lukio-opintojen ajan. Lukio-opintojen alkuvaiheessa opiskelijoita perehdytetään uuteen 
opiskeluympäristöön ja oppilaitoksen toimintatapoihin. Tästä perehdyttämisestä 
vastaavat pääsääntöisesti ryhmänohjaajat ja aineenopettajat. Aineenopettajat ja opinto-
ohjaaja auttavat opiskelijoita omaksumaan lukio-opinnoissa tarvittavia 
opiskelumenetelmiä ja – taitoja. 
      Opiskelijat laativat henkilökohtaisen opintosuunnitelman lukio-opintojen ajaksi. 
Suunnittelussa otetaan huomioon lukion kurssitarjonta, muissa oppilaitoksissa 
suoritettavat opinnot ja etäopiskeluna suoritettavat kurssit sekä ylioppilaskirjoitusten 
mahdollinen hajauttaminen. Tämän suunnitelman laatimista ja päivittämistä tukee opinto-
ohjaaja. 
      Lukio-opintojen alkuvaiheessa käynnistetään koko lukioajan kestävä kodin ja koulun 
välinen yhteistyö. Yhteistyön tavoitteena on opiskelijoiden opiskelun ja hyvinvoinnin 
seuraaminen ja tukeminen. 
 

 

4.2.3 Ohjaus lukio-opintojen aikana 
 
      Opiskelijoiden opintojen etenemistä seurataan ja kurssi- sekä ainevalintoja tarkistetaan 
säännöllisesti lukio-opintojen aikana opinto-ohjaajan ja ryhmänohjaajien yhteistyönä. 
Opiskelijoita ohjataan pohtimaan ura- ja elämänsuunnitelmiaan.  
      Tässä prosessissa tärkeässä roolissa on ryhmänohjaaja, jonka tehtäviin kuuluu 
säännöllisesti seurata oman ryhmänsä opiskelijan opintojen etenemistä. Tarvittaessa 
ryhmänohjaaja puuttuu asiaan, ja keskustelee opiskelijan, tämän vanhempien ja opinto-
ohjaajan kanssa.  
      Opinto-ohjaaja on se, joka ohjaa ura- ja elämänsuunnitelmaa yhdessä opiskelijan 
kanssa. Tämä voi tapahtua joko henkilökohtaisena ohjauksena, pienryhmäohjauksena tai 
luokkamuotoisena ohjauksena. 
 

4.2.4 Ohjaus lukio-opintojen päättövaiheessa 
 
      Opintojen päättövaiheessa ohjauksen painopiste on ylioppilastutkintoon 
valmistautumisessa ja jatkosuunnitelmiin liittyvässä päätöksenteossa. Opiskelijat 
perehtyvät jatko-opintojen valintamenettelyihin opinto-ohjaajan avustuksella. Tähän 
tarkoitukseen sopii varsin hyvin lukioiden ohjelmaan mukaan tullut opinto-ohjauksen 
syventävä kurssi, jonka sisältä vastaa hyvin tämän vaiheen opintoja. Toinen vaihe, milloin 
opinto-ohjauksen syventävä kurssi soveltuu hyvin, on toisen vuode kevät, jolloin mm. 
Oulun Suomalaisen yhteiskoulun lukio on sijoittanut kyseisen kurssin. (Kuusiluodon 
lukion opetussuunnitelma, s. 13–15) 
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4.3 Yhteenveto ohjausjärjestelmästä 
 
      Käyn seuraavassa läpi edellä mainitun ohjelman kohta kohdalta ja yritän löytää sieltä 
mahdollisia puutteita tai sellaisia ohjauksen alueita, jotka ovat mahdollisesti ongelmia. 
      Periaatteessa ohjaus on erittäin hyvissä kantimissa edellä mainitun suunnitelman 
mukaan. Ongelmana vain on saada se toimimaan koko oppilaitoksen tasolla niin, että 
jokainen opiskelija ja opettaja ovat sisäistäneet tämän tehtäväkentän. Siinä vaiheessa kun 
Toppilan lukiota oltiin lakkauttamassa ja sulauttamassa Kuusiluodon lukioon, yksi 
suurimpia kysymysmerkkejä oli opinto-ohjauksen toimivuus ja riittävyys isossa lukiossa. 
Kokemusta siitä ei vielä ole, koska oppilaitos on hajautettu peruskorjauksen vuoksi vielä 
kahteen yksikköön. Ongelmaksi pelätään muodostuvan yksilön hukkuminen suureen 
massaan, mikä voi olla todellinen ongelma, jos siihen ei päästä kiinni. Isossa lukiossa 
opiskelijan on helpompi olla näkymätön niin hyvässä kuin pahassa. Opiskelijaa ei 
välttämättä näe niin usein ja helposti kuin pienemmässä joukossa. Ryhmänohjaaja ei 
välttämättä näe ohjattaviaan kuin kerran viikossa, jos hän ei samalla opeta ryhmäänsä. Voi 
olla tilanteita, että ryhmänohjaaja ei opeta laisinkaan ryhmäänsä, miten hän silloin 
tutustuu ohjattaviinsa, jos nämä eivät sitoudu ohjaustuokioihin? Tästä on kokemuksia jo 
tähän mennessä. Luokaton lukio itsenäisine ainevalintoineen voi edesauttaa massaan 
hukkumista.  Tällöin voi käydä niin, että opiskelijan vaikeudet ehtivät muodostua isoiksi, 
ennen kuin niihin päästään paneutumaan. Siksi ryhmäohjauksella on tulevaisuudessa 
erittäin suuri merkitys. Säännöllisesti tapahtuva ryhmänohjaus auttaa koulun 
henkilökuntaa pysymään selvillä opiskelijoiden koulunkäyntiin liittyvissä asioissa. Mutta 
entä jos opiskelija ei käy esim. viikoittaisessa ryhmänohjaustuokiossa, miten tulisi 
menetellä? Tällöin aineenopettajan ensisijainen velvollisuus on ottaa yhteyttä 
ryhmänohjaajaan ja kertoa havainnostaan tälle. Ryhmänohjaaja puolestaan yrittää 
tavoittaa opiskelijaa henkilökohtaisesti vaikkapa soittamalla opiskelijalle tai tämän kotiin, 
mikäli on alaikäisestä kysymys. Ryhmänohjaaja voi myös lähettää kotiin kirjeen, jossa hän 
kertoo vanhemmille opiskelijan ongelmasta koulussa, tai hän voi pyytää heitä ottamaan 
yhteyttä kouluun, ja sopia tapaamisesta koululle. Mukana tällaisessa palaverissa voisivat 
olla opiskelija, hänen vanhempansa/holhoojansa, ryhmänohjaaja, opinto-ohjaaja, 
aineenopettaja ja mahdollisesti rehtori. Aina ei tarvitse olla kaikkien edellä mainittujen 
henkilöiden läsnä. Riippuen käsiteltävästä asiasta voidaan jättää joku pois ja tarvittaessa 
ottaa mukaan lisää, esim. terveydenhoitaja, koulupsykologi, jne. Koululla olisi syytä olla 
käytössä jonkinlainen seurantajärjestelmä ylipäätään erilaisia ongelmatilanteita varten. 
Yksinkertaisessa muodossa se voisi olla vaikkapa ryhmänohjaajalla oleva kansio, johon 
hän kirjaa kunkin opiskelijan kohdalle kulloisenkin syyn, miksi on soitettu 
kotiin/lähetetty kirje ja mitä on sovittu opiskelijan/vanhempien kanssa. Tämä helpottaa, 
jos joudutaan jatkotoimenpiteisiin, esim. keskustelemaan rehtorin/opinto-ohjaajan kanssa 
opiskelijan asioista. Hyvä puoli hyvin määritellyssä tehtävänjaossa ohjauksen 
näkökulmasta on se, että opinto-ohjaajan ei tarvitse vastata kaikista ohjausongelmista eikä 
oppilashuoltoon liittyvistä asioista. Ainakin päällisin puolin yhdistetyssä Oulun 
Suomalaisen yhteiskoulun lukiossa ohjausjärjestelmä on hyvin suunniteltu.  
      Koko koulunkäynnissä on kyse sitoutumisesta koulun toimintakulttuuriin. 
Koulunkäymiseen liittyvät asiat, säännöllinen koulussa käynti, tehtävien tunnollinen 
tekeminen, kokeisiin valmistautuminen, kirjojen hankkiminen, jne. ovat asioita, joihin 
jokainen suhtautuu omista lähtökohdistaan. Perusajatus on tietenkin se, että mikäli 
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henkilö on hakeutunut kyseiseen oppilaitokseen, hän on samalla sitoutunut sen 
toimintamalliin. Näinhän asia yksinkertaisuudessaan on silloin, kun kaikki toimii niin 
kuin pitääkin. Mutta miksi kaikkien kohdalla näin ei tapahdu, vaan jakso toisensa jälkeen 
joudutaan toteamaan, ettei kyseinen henkilö pitänyt kiinni sovituista asioista. Tätä ilmiötä 
pohdiskellessa on tullut monta kertaa miettineeksi, mitä itse tekee väärin, kun opiskelija ei 
käy kunnolla koulua, koulun näkökulmasta. Eikä myöskään opiskelija ole tyytyväinen 
tilanteeseen, jossa hän laiminlyö koulutehtävät jatkuvasti, on aiheettomasti poissa 
oppitunneilta ja alisuoriutuu kurssikokeissa. Syinä ovat milloin laiskuus, sairaus, 
väsymys, masennus, jaksamattomuus, tyytymättömyys, huono opetus, jne. Pääsääntöisesti 
näitä ongelmia on ollut opiskelijoilla, jotka ovat tulleet kouluun alhaisella keskiarvolla, 
karkeasti arvioiden alle 7,5 keskiarvolla. Yleisenä havaintona voidaan vielä löytää 
seuraavia olettamia: peruskoulussa on päässyt aika helpolla, peruskoulussa huonosti 
menneitä oppiaineita ovat olleet: matematiikka, ruotsi, englanti, ennen kaikkea nämä 
aineet, näiden jälkeen tulevat yksittäiset muut aineet. Kahdeksan vuotta lukiossa 
opettaneena ongelmia voidaan katsoa tulevan sellaisille opiskelijoille, joilla edellä 
mainituissa oppiaineissa arvosana on ollut seitsemän tai alle. Mielestäni nämä opiskelijat 
eivät ole kuitenkaan sellaisia, jotka eivät älykkyytensä puolesta pärjäisi lukiossa. Asiat 
ovat jääneet alun perin kehnolle pohjalle, ja kun ei ole ponnisteltu oppiakseen, niin 
ongelmiin törmätään viimeistään lukiossa. Yleinen motivaatio koko lukio-opiskelua 
kohtaan on yleensä myös hukassa tällaisilla opiskelijoilla. Ohjaustilanteessa kysynkin 
heiltä usein, miksi he ovat lukiossa, koska se ei selvästikään ole paikka, jossa he viihtyvät 
ja tuntevat onnistuvansa. Vastaus on usein, ettei parempaa vaihtoehtoa ollut. Toinen syy 
on se, että lukioon tultiin kun kaveritkin tulivat tai että ammattikoulu ei kiinnostanut 
senkään vertaa, eli opiskelija valitsi kahdesta pahasta toisen. Tämä on asia, johon aion 
jatkossa paneutua eli löytää sellaiset opiskelijat, joiden paikka ei ole lukiossa joko sen 
takia, että he ovat alun perin jo tulleet väärin perustein sinne tai sellaiset jotka eivät tule 
selviämään muutoin lukiosta sallitussa ajassa. Onneksi tämän päivän Suomessa 
vaihtoehtoja on, ne vain pitää keksiä.  Mutta sen keksijän on mielestäni oltava opiskelijan 
itse.  
      Motivaatio on myös sellainen asia, joka pitää löytyä opiskelijasta itsestään. En usko, 
että rehtori, opinto-ohjaaja, opettaja, koti tai kaverit olisi se taho, joka sen innon käydä 
koulua määrittelee.  Sellaisia jotka eivät lahjojensa puolesta selviä lukiossa on vähän, ja 
silloinkin kyseessä on jokin oikea syy; oppimisvaikeus joko luki- tai kirjoitusvaikeuden 
muodossa. Luokaton lukio antaa mielestäni opiskelijoille väärän kuvan opiskelun 
luonteesta. Jokainen kurssi on oma kokonaisuutensa ja on kestoltaan kuudesta 
kahdeksaan viikkoa. Tämän jälkeen pidetään aineen opiskelusta joskus taukoa 1-2 jaksoa, 
riippuen aineesta. uuden opetussuunnitelman mukaan etenemisestettä ei enää ole, joten 
opiskelija voi suorittaa vaikka jostain kirjoitettavasta aineesta kaikki kurssit hylätyllä 
arvosanalla ja mennä kirjoituksiin näillä tiedoilla, periaatteessa. Koko luokaton lukio 
opiskelujärjestelmänä ei sovi kaikille, ei etenkään sellaisille nuorille, joille ei ole kasvanut 
kykyä ottaa vastuuta omista valinnoistaan. Tämänkaltaisten opiskelijoiden määrän kasvu 
on huolestuttavaa, vaikka voihan olla, että jonakin vuonna johonkin lukioon valikoituu 
yksinkertaisesti suuri määrä sellaisia opiskelijoita, joiden opiskelutavoissa on paljon 
toivomisen varaa. Pahoin pelkään, että näiden opiskelijoiden opintojen eteneminen on 
hidasta, ja se näkyy opiskeluajan pidentymisenä vähintään neljään vuoteen. Kaikille ei 
neljäkään vuotta riitä saamaan lukio-opintoja suoritetuksi, ja silloin on kyllä mennyt 
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pahasti pieleen oppilaitosta valittaessa tai ainakin siinä, miten opintoihin on suhtauduttu. 
Tällaisia tilanteita ei saisi päästä syntymään. Siksi olisi ehdottoman tärkeää, että 
ohjausjärjestelmä toimisi niin hyvin, että kun jollakin opiskelijalla paljastuu jotain 
koulunkäyntiin liittyviä ongelmia, niihin pystyttäisiin heti tarttumaan.  
      Systeemin pitäisi mennä niin, että kun aineenopettaja havaitsee jollakin opiskelijalla 
vaikeuksia kyseisessä aineessa, esim. osaamisen tasolla tai poissaolojen suhteen, niin 
opettaja keskustelisi opiskelijan kanssa tämän ongelmista. Tämän jälkeen opettaja kertoo 
tilanteen ryhmänohjaajalle, joka mahdollisesti ottaisi yhteyttä kotiin ja keskustelee myös 
vanhempien kanssa opiskelijan tilanteesta. Mikäli ongelma säilyy edelleen, 
opettaja/ryhmänohjaaja juttelee opinto-ohjaajan kanssa opiskelijan asioista ja sitten 
opinto-ohjaaja keskustelee opiskelijan kanssa, mitä ongelmalle voisi tehdä. Näin 
periaatteessa asia tulee aika nopeasti monen ihmisen tietoon, mutta viime kädessä 
opiskelija ratkaisee, mitä asialle tapahtuu vai tapahtuuko mitään.  
      Se, että ongelmat ovat tiedossa koulun puolella, ei takaa sitä, että asia hoituu. Viikko 
esimerkiksi on lyhyt aika, mutta siinä ajassa opiskelija voi olla taas kolme oppituntia pois, 
ja ongelmien määrä kasvaa. Kouluilla on erilaisia käytänteitä sen suhteen, miten 
poissaloihin suhtaudutaan. Nyrkkisääntönä voitaneen pitää järjestelmää, jossa jaksossa 
kärsii olla yhden viikon oppitunnit pois ilman, että kurssi keskeytyy. Periaatteessa 
opiskelija ei voi olla pois yhtään, sillä lukiolaki lähtee ajatuksesta, että lukiolaisen 
velvollisuus on osallistua opetukseen. Mitään lukumäärää poissaoloista ei kerrota, mikä 
on johtanut kirjaviin käytänteisiin, joita sitten noudatetaan yhtä kirjavin menetelmin. 
Pitkäjänteinen opiskelu on monille opiskelijoille vaikeaa. Joku ei koko lukioaikana saa 
montaakaan eheää jaksoa, tarkoitan sellaista, jossa koulua on käyty säännöllisesti ja kaikki 
suunnitellut kurssit tulee suoritetuiksi, puhumatta, että ne olisivat hyväksyttyjä. Joillekin 
se on lähes mahdotonta monista syistä johtuen.  
      Hyvin harvoin paremman, tarkoitan noin kahdeksan ja sen yli menevän keskiarvon 
saavuttaneilla on ollut vaikeuksia juuri missään oppiaineessa. Heillä ohjauksen tarve 
ilmenee toisentyyppisissä asioissa. Harvoin heitä joutuu patistamaan koulusuoritusten 
suhteen, mutta tulevaisuuteen ja elämänhallintaan liittyvät asiat ovat ne, mistä heidän 
kanssaan keskustellaan, ja ahdistusta löytyy paljon.  
      Edellä kerroin niin valtakunnallisen kuin oppilaitostason opinto-ohjauksen tavoitteet ja 
siihen liittyvän yksityiskohtaisen suunnitelman. Seuraavassa tuon esille käytännön 
järjestelyihin liittyvää faktatietoa, joka on peräisin opinto-ohjauksen tilaa vuonna 2002 
esittelevästä teoksesta. 
      Lukiossa opinto-ohjausta antaa pääsääntöisesti opinto-ohjaaja. Mutta sitä antavat myös 
ryhmänohjaajat ja aineenopettajat, kuten myös rehtori tai apulaisrehtori, eli koko lukion 
opetushenkilökunta. Useimmissa lukioissa ei ole päätoimista opinto-ohjaajaa saatikka 
opinto-ohjaajan virkaa. Vuonna 1998 opinto-ohjaajaan virkoja lukioissa oli 103 kpl, mikä 
vastasi 24 % lukion opinto-ohjaajien määrästä. Kelpoisuuden täyttäviä opinto-ohjaajia oli 
samana vuonna 51 %.  
      Valtakunnallisessa lukion opetussuunnitelman perusteissa määritellään opinto-
ohjauksen määräksi yksi pakollinen kurssi ja yksi syventävä kurssi. Tämän lisäksi 
lukioissa voidaan tarjota yhtä tai useampaa syventävää tai soveltavaa kurssia 
oppilaitoksesta riippuen. Syksyllä 2005 käyttöönotetussa uudessa opetussuunnitelmassa 
on opiskelijoille tarjottava valtakunnallisena syventävänä kurssina OP 2-kurssia, jonka 
sisältönä on työelämään tutustuminen ja jatko-opiskelupaikan hahmottaminen ja niihin 
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hakeutumisen perusteista. (lukion opetussuunnitelman perusteet). Se, miten tämä kurssi 
järjestetään ja järjestetäänkö ollenkaan, on riippuvainen mm.: lukion resursseista, 
opiskelijoiden valinnoista, rehtorin näkemyksestä opinto-ohjauksen tärkeydestä, 
opettajakunnan hyväksynnästä ja opinto-ohjaajan aktiivisuudesta.  

 
      Mikäli opinto-ohjaaja on aloitteellinen ja kokee itse oman aineen merkityksen suurena, 
hän pyrkii edistämään opinto-ohjauksen asemaa oppilaitoksessaan ja saamaan esim. 
syventävän kurssin kurssitarjontaan. Toisaalta, vaikka opinto-ohjaaja olisi kuinka 
aktiivinen, mutta rehtori ei lämpene ajatukselle, kurssia tuskin tarjotaan opiskelijoille. 
Opinto-ohjaus osana lukion kurssitarjotinta on varsin usein heikossa asemassa muihin 
oppiaineisiin nähden johtuen pitkälti lukioiden pyrkimyksistä tarjota mahdollisimman 
kattava kurssitarjotin. Eli kyseessä on osittain lukioiden välinen kilpailu opiskelijoista.  
 
 

4.4 Opinto-ohjaukseen käytettävissä olevat resurssit 
 
      Opinto-ohjaukseen on varattu vähintään yksi kurssi koko lukioajalle. Käytännössä 
tämä tarkoittaa yhden viikkotunnin jakamista kolmelle vuodelle. Useissa lukioissa resurssi 
on jaettu esim. siten, että ensimmäisenä vuonna ohjaukseen on varattu puolet 
käytettävissä olevasta varauksesta ja loppu puolikas on jaettu toiselle ja kolmannelle 
vuodelle. Nyt uuden opetussuunnitelman myötä, jossa lisäystä opinto-ohjaukseen on 
tullut yhden syventävän kurssin verran, on mahdollista jakaa pakollinen kurssi 
ensimmäiselle ja toiselle vuodelle puoleksi, jolloin toisena vuonna voidaan lisätä ohjausta 
yo-kirjoituksiin ja urasuunnitelmiin sekä henkilökohtaiseen ohjaukseen. Pakollisen kurssin 
lisäksi lukiot ovat osoittaneet rahaa opinto-ohjaukseen vaihtelevasti opettajakunnan 
päätöksellä koulukohtaisesta resurssista. Tämä raha on käytetty joko luokkamuotoiseen -, 
pienryhmä- tai henkilökohtaiseen ohjaukseen. Mainittakoon, että ryhmänohjaukseen 
lukiot ovat varanneet resurssia vuonna 2000 tehdyn tutkimuksen mukaan keskimäärin 
0,87 kurssia/ohjattava ryhmä. Tutkimuksessa mukana olleista lukioista yli puolella 
resurssivaraus oli 1,0–1,4 kurssia, ja enimmillään varaus oli 1,75 kurssia/ryhmä. 
(Luokattoman lukion toimivuus. 73). 
 

4.4.1 Opinto-ohjauksen resurssit Oulun Suomalaisen yhteiskoulun lukiossa 
 
      Koulussa on tarkoitus toimia kaksi päätoimista opinto-ohjaajaa ensi syksystä alkaen, 
jolloin toimintana aloittaa Oulun suomalaisen yhteiskoulun lukio. Opiskelijamäärä on 
tuolloin hiukan yli 600 opiskelijaa riippuen siitä, moniko nykyisistä kolmannen 
vuosikurssin opiskelijoista jatkaa lukio-opintojaan vielä ensi lukuvuonnakin. Tästä seuraa, 
että kummallakin opinto-ohjaajalla on hiukan yli kolmesataa opiskelijaa ohjattavana. 
Luokkatunteja on ensimmäisen vuoden opiskelijoille yksi viikossa kutakin ryhmää 
kohden. Kaikkiaan lukiossa tulee olemaan 20 ryhmää omasta takaa sekä Oulun Seudun 
ammatillisen oppilaitoksen opiskelijoiden ryhmiä, jotka suorittavat kaksois- tai 
kolmoistutkintoa. Aloittavia ryhmiä on ensi syksynä kuusi kappaletta ja kussakin 
ryhmässä noin 30 opiskelijaa. Ryhmät jaetaan puoleksi opinto-ohjaajien kesken. Toisen ja 
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kolmannen vuosikurssin opiskelijoita on 7 ryhmää kumpaakin vuosiluokkaa. Nämä 
jaetaan siten, että toinen opinto-ohjaaja ohjaa kolmea ja toinen neljää ryhmää.  Lisäksi 
koulussa on noin 30 neljännen vuosiluokan opiskelijaa. Näiden ohjauksesta vastaavat 
molemmat ohjaajat. Toinen opinto-ohjaaja on ollut koulussa jo kauan. Johtuen tästä 
taustasta, hän toiminee näiden opiskelijoiden ohjaajana yhteistyössä ammatillisen puolen 
opinto-ohjaajan kanssa.  
      Kumpikin opinto-ohjaaja saa 10 kurssia luokkamuotoista ohjausta. Tämähän ei riitä 
vielä lähellekään päätoimisuutta. Vuodesta 2005 lähtien Oulun kaupunginvaltuusto on 
myöntänyt Oulun kaupungin lukioille yhteensä melkein 100 000 euron lisämäärärahan 
opinto-ohjausta varten. Tämä raha jaetaan kaikkien lukioiden kesken opiskelijoiden 
suhteessa. Oulun Suomalaisen yhteiskoulun lukion osuus on noin 26 000 euroa. Tämä 
raha yhdessä luokkatuntien kanssa riittää jo yhden opinto-ohjaajan päätoimisuuteen 
hyvin, mutta ei kahden. Rehtorin esityksestä ja opettajakunnan päätöksellä jaettiin 
koulukohtaisesta resurssista kummallekin opinto-ohjaajalle 17 kurssia henkilökohtaiseen - 
ja pienryhmämuotoiseen ohjaukseen. Tämä on hyvä, koska nyt kummankaan ohjaajan ei 
tarvitse saada lisätunteja muista aineista, vaan voivat keskittyä varsinaiseen ohjaukseen. 
Näin ollen voidaan todeta, että Oulun Suomalaisen yhteiskoulun lukiossa nähdään 
opinto-ohjaus tärkeänä.  
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5  REHTORIN ROOLI LUKIOSSA 
 
      Kouluilla on suomalaisessa yhteiskunnassa kaksoistehtävä. Toisaalta sen tulee turvata 
perinteet ja samanaikaisesti koulun odotetaan toimivan suunnannäyttäjänä monessa 
asiassa. Voidaan sanoa, että 1980- ja 1990-luvuilla yhteiskunnallisten muutosten 
seurauksena tämä kaksoistehtävä on korostunut. tämä näkyy myös rehtorin roolin 
muuttumisena. Hän ei ole enää pelkästään oman koulunsa johtaja, vaan samaan aikaan 
hänen on otettava huomioon ympäröivän yhteiskunnan muutospaineet ja kyettävä 
visioimaan tulevaisuutta. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että myös rehtoreiden on 
ruvettava verkostoitumaan. (Ahonen 2001, s. 14–16). Ajankohtainen rehtoriuteen liittyvä 
asia on se, että välillä kysytään, täytyykö rehtorilla olla opettajatausta. Tällä viitataan 
siihen, että ammattijohtajuus voisi olla toinen vaihtoehto oppilaitoksen 
johtamiskoulutukselle. Peruskoulut ovat vielä hyvin pitkälle opettajista rehtoriksi 
edenneiden reitti johtajuuteen. Toisen asteen oppilaitoksista esim. ammatillisten 
oppilaitosten johtajat ovat voineet ensin hankkia teknisen tai taloudellisen koulutuksen ja 
opiskelleet opettajakelpoisuuden täydennykseksi. (Ahonen 2001, s. 45)  
 
 

5.1 Johtaja, sovittelija vai työnohjaaja? 
 
      Koulumaailma elää jatkuvassa muutostilassa, ja muutos ei aina ole huono asia. Usein 
opettajien suusta kuulee kuitenkin sellaisia kommentteja, joiden perusteella kaikki 
muutokset ovat muutoksia huonompaan. Opettajien mielestä ympäröivä yhteiskunta ei 
anna työrauhaa varsinaiselle opettamiselle, kun koko ajan täytyy olla kehittämässä ja 
valmistautumassa uusiin opetussuunnitelmamuutoksiin. Noin kymmenen vuoden välein 
tapahtuva opetussuunnitelmatyö ei muussa ammattialalla ole pitkä aika, muuttaa 
vallitsevia käytäntöjä tai päivittää yrityksen strategioita. Tästä syystä julkinen sektori on 
hidas, kankea ja muutosvastainen. Johtuneeko se sitten ihmisistä, jotka hakeutuvat alalle 
töihin, vai muuttaako työkuva ihmiset sellaisiksi, että muutos koetaan huonona asiana. 
Niinä muutamana vuonna kun koulumaailma voi elää rauhassa, vallitsee koulun sisällä 
eräänlainen arvojen näkymättömyyden ja merkityksettömyyden tila. samalla se merkitsee 
kuviteltua turvallisuuden tunnetta. Tämä turvallisuuden tunne on luultavasti se, mitä 
tavoitellaan kaikkina aikoina työelämässä, ja julkisella puolella sellaiseen on voinut 
aiemmin tuudittautua. Ongelmatilanteissa, kuten esimerkiksi tutkimukseni kohteessa 
olevissa yksiköissä, arvojen merkitys korostuu suuresti. Jos tällaisessa tilanteessa arvoista 
ei keskustella tai niitä joudutaan etsimään, se voi aiheuttaa sen, että työyhteisö jakaantuu. 
(Ahonen 2001, s. 17). Näin osittain on tapahtunut, ja tämä kehitys pitäisi saada 
loppumaan. Tällaisessa tilanteessa katseet kääntyvät johtajan suuntaan. Onko hänellä visio 
siitä, mihin ollaan menossa, ja millä ehdoilla? Mielestäni uuden lukion visio on niin selkeä, 
ja siitä on moneen kertaan keskusteltu, että kenelläkään ei pitäisi olla epäselvää, mikä se 
on. Rehtorilla on tässä tapauksessa täysin selkeä käsitys siitä, minkälaisena hän näkee 
lukion lähitulevaisuudessa. Uhkakuvien värittämässä tulevaisuudenajattelussa rehtori 
voisi vielä painokkaammin välittää opettajille tunteen siitä, että yhdistyminen tulee 
onnistumaan. Välillä asiaa pitää tuoda esille jämäkästi, välillä taas antaa sijaa 
keskustelulle, mutta viime kädessä rehtorilla on oltava viimeinen sana asiassa. Muutokset 
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ja vanhat totutut työtavat vaativat aikaa toteutuakseen. Rehtorin pitää silloin kyetä 
tasapainoilemaan muutoksen ja pysyvyyden välimaastossa. (Ahonen 2001, s. 63) 
      Samaan aikaan arvoperustan selkeänä esittämisen kanssa, rehtori toimii lähes 
työnohjausta muistuttavassa tilanteessa, kun opettajakunta on huolissaan tulevaisuudesta 
ja sen mukanaan tuomista muutoksista. Rehtorin pitää osata silloin kuunnella ja pyrkiä 
rauhoittamaan ja vahvistamaan alaisiaan. Yksi kommentti liittyikin juuri rehtorin rooliin 
yhdistyneessä lukiossa. Johto ja hallinto selkiytyvät uudessa tilanteessa. Syy on selvä, 
rehtorin ei tarvitse olla yhtä aikaa kahdessa paikassa, vaan voi olla paikalla yhdellä 
koululla. Samoin remontin valmistuttua rehtorin ei tarvitse enää jatkuvasti olla 
palavereissa ja suunnittelukokouksissa. Nyt rehtorin saa kiinni, ja häneltä voidaan kysyä 
tarpeen mukaan asioista.  
 

 

5.2 Delegoinnista rehtorille apua 
 
      Oppilaitoksen johtajana rehtori on usein entinen opettaja, ja varsin usein hän on 
noussut johtajaksi oppilaitoksen sisältä, omasta opettajakunnasta. Tämä tosiasia, että 
entinen kollega on nyt esimies, voi vaikeuttaa johtajana toimimista, ellei johtaja opi 
jakamaan tehtäviä muille. Koulussa rehtorilla ei ole juurikaan ns. keskijohtoa alaisenaan. 
Apulaisrehtoreita on vähän suhteessa vararehtoreihin ja varajohtajiin. Tämä keskijohto 
tekee näitä erikseen määriteltyjä tehtäviä oman, usein ison opetusvelvollisuuden ohella. 
Rehtorin rooli on selkeästi johtajan rooli, vara- ja apulaisrehtori eivät edusta 
painoarvoltaan vahvasti johtajuutta. Harvoin on rehtorille saatu riittävästi tukea näistä 
tärkeistä apujohtajista. Tällöin se vaatii sen, että työyhteisö ymmärtää, mitä etuja on siitä, 
että myös oppilaitoksen johtajuuteen panostetaan. (Ahonen, 2001, s, 63). Tuntuu, ettei 
opetuksen järjestäjällä ole riittävästi näkemystä johtamisen tärkeydestä oppilaitos tasolla, 
koska huojennukset opetusvelvollisuuteen ovat useimmiten riittämättömiä. 
Kustannussyistä ei johtajuuteen ole panostettu riittävässä määrin. Tämä tarkoittaa sitä, 
että moni apulais- ja vararehtori tekee tehtävänsä hyvin, koska heillä on vahva 
vastuuntunto ja motivaatio annettuja tehtäviä kohtaan (Ahonen, 2001, s, 63). Edelleen tästä 
on seurauksena se, että rehtori hoitaa useimmiten yksin hallinnollisia tehtäviä 
oppilaitoksessa, koska hän antaa opettajien tehdä omaa työtään.  
      Itse oltuani lähes kaksi vuotta apulaisrehtorina olen samaa Ahosen kanssa siitä, että 
apulais- ja vararehtorin opetusvelvollisuutta huomattavasti vähentämällä annetaan 
mahdollisuus johtajuuden kehittämiseen oppilaitoksissa. Nykyisessä tilanteessa 
opetuksen ohella on vaikea ehtiä kehittää johtamiskulttuuria lukiossa tai osallistua 
aktiivisesti koulun kehittämiseen.  
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5.3 Informointi ongelmana 
 
      Koulut ovat kehittäneet erilaisia systeemejä tiedonkulkuun oppilaitoksen sisällä. On 
ilmoitustaulu, paperisia tiedonantoja, sähköposti, säännöllisiä kokouksia, viikkopalavereja 
ja jne. Silti on yhteisöjä, joissa on voimakasta kritiikkiä rehtoria kohtaan, koska tieto ei 
kulje. Tällöin ei aina ole oikeasti kyse siitä, että tieto olisi huonosti jaettu. Ennemminkin 
kyseessä voisi olla opettajien ajatus siitä, että päätöksen teossa ei ole otettu huomioon 
heidän kantaansa. Useampien osallistuminen päätöksentekoon sitouttaa työyhteisöä 
paremmin osaksi kokonaisuutta. (Ahonen, 2001, s, 65). Toisaalta liiallinen keskustelu voi 
johtaa siihen, ettei päätöksiä saada aikaan. Esimerkki tällaisesta: Tänä keväänä ennen yhtä 
opettajainkokousta, opettajakunta oli ilmaissut tyytymättömyytensä rehtorille siitä, että 
suunnitteluryhmä on käsitellyt asiat liian valmiiksi, eikä heillä ole mahdollisuutta 
osallistua päätöksentekoon. Kokouksessa eräs asia annettiin opettajakunnan pohdittavaksi 
ja päätettäväksi. Lopputulos oli se, että opettajien mielestä suunnitteluryhmän olisi pitänyt 
esittää vaihtoehdot, joista opettajat sitten valitsevat demokraattisesti mieleisensä.   
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6. PÄÄTÄNTÖ 
 

      Oulun Suomalaisen yhteiskoulun lukio syntyi kahden lukion yhteensulautumisen 
seurauksena. Toppilan lukio lakkautettiin vuonna 2005 ja liitettiin Kuusiluodon lukioon 
1.8.2005. Lukion nimi muuttuu 1.8.2006 Oulun Suomalaisen yhteiskoulun lukioksi. 
Lakkauttamisen syy oli se, että Oulun opetustoimi oli selvityksessään todennut Oulun 
lukioverkon liian raskaaksi ja suureksi. Lisäksi perustamalla suurempia yksiöitä saataisiin 
aikaan taloudellisia säästöjä, esim. vuokra- ja hallinnon kuluissa. Lakkauttamista puoltava 
seikka oli myös ison lukion suurempi, yksilölliset opinpolut ja monipuolisemmat valinnat 
tarjoava kurssitarjotin. Kahden vajaan 300 opiskelijan lukioista muodostettiin yli 600 
opiskelijan lukio. Tähän prosessiin liittyen opettajilla oli erilaisia uhkakuvia ja pelkoja. 
Samoin heillä oli myös ajatuksia siitä, mitä mahdollisuuksia ja vahvuuksia uusi, isompi 
yksikkö toisi mukanaan. Pelkoja oli paljon, joista osa oli aiheellisia ja osa aiheettomia, ns. 
turhia pelkoja, mutta yhtä kaikki ymmärrettäviä sellaisia. Suurimmat huolenaiheet olivat 
opettajakuntaan liittyvät asiat, jotka mielestäni ovatkin suurimmat ongelmat. Kumpikin 
opettajakunta on saatava toimimaan sujuvasti yhteistyössä.   
      Toiseksi suurin huolenaihe liittyi tulevan oppilaitoksen suureen kokoon. Suomessa on 
yli tuhannen opiskelijan lukioitakin, ja silloin yli kuudensadan opiskelijan koulu ei ole 
vielä mahdoton hallita ja opiskelijat on mahdollista tuntea. Mutta nämä uhkakuvat on 
syytä pitää mielessä, ja pyrkiä toimimaan siten, että ne eivät toteudu. Sitä varten koululle 
on laadittu mielestäni erittäin hyvä ohjausjärjestelmä, joka toimiessaan tekee lukiosta 
turvallisen niin opiskelijalle kuin opettajillekin. 
Rakennuksen tilojen riittävyyteen liittyvät pelot eivät ole ajankohtaisia, koska koulussa 
tulee olemaan riittävästi toimivia opetustiloja, ottaen huomioon sen, että opiskelijamäärä 
pysyy suurin piirtein sellaisena kuin se on suunniteltu, eli alle 700 opiskelijaa.  
      Mahdollisuuksia opettajat näkivät olevan enemmän kuin uhkakuvia, mikä on hyvä 
lähtökohta yhteiselle tulevaisuudelle. Eniten positiivisia ilmaisuja liittyi työtovereiden 
lisääntymiseen, saman alan kollegojen kanssa työskentelyn ja uusiin mahdollisuuksiin 
omassa työssään. Tämä on todennäköisesti hyvä asia painotteisuuksia ajatellen, samoin 
kuin oppiainerajoja ylittävään opetukseen. Projektityöskentely vaatii paljon niin opettajilta 
kuin opiskelijoiltakin. Siksi on hyvä, että asiasta innostuneita opettajia olisi 
mahdollisimman paljon, ettei samojen opettajien tarvitse vuodesta toiseen tehdä raskasta 
opetuksen kehittämistyötä. Toivoa sopii, että Toppilassa aloitettu työ kantaa hedelmää 
myös uudessa lukiossa.   
      Uuden, perustetun lukion ohjausjärjestelmä vaikuttaa hyvältä ja toimivalta. Se 
edellyttää kuitenkin kaikkien koulun opettajien sitoutumista siihen. Aivan varmasti 
opiskelija voi kadota massaan, jos aineenopettaja tai ryhmänohjaaja laiminlyö oman 
osuutensa järjestelmässä. Mikäli jokainen systeemin osanen toimii lähestulkoonkaan 
tehtäväkenttänsä puitteissa, opiskelijoilla on hyvä olla näinkin isossa lukiossa.  
      Rehtorin rooli yhdistymisessä on iso. Hänen pitää tässä tapauksessa paitsi yrittää 
rakentaa kahden opettajakunnan välille yhteistyö, myös samaan aikaan osallistua koulun 
remonttihankkeen valvontaan. Tilanne on haastava, ja osin siitä syystä 
yhteenhitsautuminen ei ole niin saumatonta kuin se voisi olla. Rehtoria tarvitaan 
kummassakin yksikössä moniin eri asioihin. Rehtorin täytyy tässä tilanteessa olla yhtä 
aikaa johtaja, kuuntelija, suunnittelija, neuvoja, auttaja, diplomaatti ja asiantuntija 
monessa asiassa, toisin sanoen monitoimiosaaja. Rehtorin toivotaan olevan aina paikalla ja 
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tietävän kaikesta kaiken. Rehtori on lähestulkoon korvaamaton. Johtamisjärjestelmää 
kehittämällä, esimerkiksi jakamalla rehtorin töitä apulais- ja vararehtorille, voidaan 
rehtorin taakkaa keventää. Mikäli koulussa on ”keskitason johto” riittävän hyvin 
resursoitu, luodaan mahdollisuuksia johdon ja opettajien yhteistyön kehittämiselle. 
Rehtorilla tulee olla koulun päämäärät hyvin selvänä mielessään. Tätä visioita hänen tulee 
tuoda esille opettajille, jotta se olisi selvillä myös heillä. Rehtorin tulee kohdella alaisiaan 
tasapuolisesti ja oikeudenmukaisesti. Jokaisella alaisella tulisi olla sellainen olo, että heillä 
on mahdollisuus vaikuttaa työyhteisöön ja omaan työhönsä.   
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LIITTEET: 
LIITE 1 
OULUN SUOMALAISEN YHTEISKOULUN LUKIO 
TAVOITETASO/VISIO VUOTEEN 2011 
 
Vuonna 2011 Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio on kansainvälisesti tunnettu 
taiteisiin painottunut lukio. 
 
Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio on arvostettu, hyviin ylioppilastutkintotuloksiin 
yltävä toisen asteen yleissivistävä oppilaitos. Draamaan, teatteriin, kuvataiteisiin ja 
mediaan painottunut lukiomme pohjaa vahvasti suomalaiseen kulttuuriin ja antaa 
nykyajan vaatimat verkkoviestintätaidot sekä valmentaa kansainvälisyyteen. 
Verkottuminen toisen ja korkea-asteen oppilaitosten sekä muiden yhteistyötahojen kanssa 
on toteutunut. 
 
TOIMINTA-AJATUS 
 
Annamme valtakunnallisten opetussuunnitelman perusteiden mukaista yleissivistävää 
opetusta, joka tähtää ylioppilastutkinnon suorittamiseen.  
Opintojen ohjaukseen suunnataan voimavaroja. 
 
       NÄKÖKULMAT 
 
Vaikuttavuus Resurssit  Prosessit  Uudistuminen 
  Talous  Rakenteet  Työkyky 
 
Vahva asema taiteissa Ammattitaitoinen Yhteistoiminnallisuus Avoin ilmapiiri 
valtakunnallisesti henkilöstö  Yhteisvastuullisuus Johtajuus 
Keskuslukio  Hyvä ja terve työ- Verkostot  Koulun eteenpäin  
Hyvät yo-tulokset ympäristö  Palautejärjestelmä meneminen 
Jatko-opintoihin    Riittävä tuntikehys Varahenkilö järjestelmät Kehittämisinnokkuus 
päässeet    Opinto-ohjaus  
 
           KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT 
 
Tulijoiden määrä Henkilöstön rekry- Hyvä henkinen ja fyy- Koulun eteenpäin 
Opetuksen saavutta- tointi  sinen ympäristö meneminen 
vuus  Keskittyminen perus- Asema verkostoissa           Työssä jaksaminen 
Yo-tulosten taso tehtävään  Työnjaon toimivuus           Työpäivän ulkopuo- 
Koulun näkyvyys Talouden seuranta Seurantajärjestelmä linen toiminta 
      Täydennyskoulutus 
                       ARVIOINTIKRITEERIT  
 
Ensisijaisesti hakeneiden Henkilöstön saatavuus Tiedon kulku  Poissaolot 
määrä  Tuntia/opiskelija Verkostojen määrä Hankkeiden määrä 
Laudaturien määrä Lehtoraattien määrä Kuppikuntien määrä Innokkuus koulun 
Diplomien määrä   vähäinen  kehittämiseen 
Keskeyttämisprosentti 
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VIESTINTÄ  
Viestintä on suullista ja kirjallista, äidinkielellä tai vieraalla kielellä, tapahtuvaa 
vaikuttamista ja vuorovaikutusta, suoraan tai välillisesti tieto- ja viestintäteknologiaa 
hyödyntäen. 
 
Olemme vakiinnuttaneet asemamme draamaa, teatteria ja kuvataidetta opettavana 
lukiona. Opetussuunnitelmaamme kuuluu viestinnällisiä kursseja ja muissakin 
oppiaineissa huomioidaan viestinnällisyys. Kansainvälisiä kontakteja solmitaan ja 
ylläpidetään. Paikallisesti solmitaan ja vakiinnutetaan yhteistyö toisen asteen 
ammatillisten oppilaitosten, korkea-asteen korkeakoulujen sekä muiden mahdollisten 
yhteistyötahojen kanssa (teatteri, kirjasto, taidemuseo, taidekoulu, muut laitokset ja 
yritykset). Ko. toimintaan suunnataan sen vaatimat resurssit. 
 
Opetussuunnitelmaa kehitetään eri aineissa oppijan näkökulmasta tavoitetaso (=visio) ja 
resurssit huomioon ottaen. 
 
Opettajien täydennys- ja lisäkoulutuksessa sekä uusien opettajien rekrytoinnissa otetaan 
huomioon asetettu tavoitetaso. 
 
TVT,  TIETO- JA VIESTINTÄTEKNOLOGIA 
 
Tieto- ja viestintäteknologia on VÄLINE, joka mahdollistaa opetuksen monipuolistamisen, 
oppilaanohjauksen, hallinnon ja tiedottamisen parantamisen sekä paikallisten ja 
kansainvälisten yhteyksien sujuvan ylläpitämisen. 
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LIITE 2 
 
Kirjoita paperille, mitä uhkakuvia ja pelkoja lukioiden yhdistämisessä mielestäsi on. 
Samoin kirjoita paperille, mitä mahdollisuuksia/vahvuuksia yhdistyminen tuo tullessaan. 
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