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1 JOHDANTO 

 
Opetuksen tason ylläpitämiselle ja sen kehittämiselle välttämätöntä on opetussuunnitelmien 

päivittäminen. Opetussuunnitelma on ohjenuora, joka määrittää oppilaitoksen 

toimintakulttuurin, kaiken mitä oppilaitoksessa tapahtuu. Opetussuunnitelma on tehty 

helpottamaan oppilaiden ja opettajien arkea, sekä luomaan tasavertaisuutta ja 

yhdenmukaisuutta eri oppilaitosten välille. Opetussuunnitelmia käytetään kaikissa 

oppilaitoksissa, joissa on valtion myöntämä koulutuksen järjestämislupa. 

 

Lukion opetussuunnitelman perusteet (LOPS) päivitettiin viimein vuonna 2015, yli 

kymmenen vuoden tauon jälkeen. Edelliset lukion opetussuunnitelman perusteet ovat 

vuodelta 2003. Opetussuunnitelman perusteet ovat Opetushallituksen määräys, jonka 

perusteella jokainen kaupunki ja kunta tekee oman kuntakohtaisen opetussuunnitelmansa. 

Opetushallitus pohjaa omat perusteensa lukiolakiin (629/1998) ja -asetuksiin (810/1998), sekä 

valtioneuvoston asetukseen yleisistä lukiokoulutuksen tavoitteista sekä tuntijaosta (942/2014). 

 

Työssäni tutkin lukion opetussuunnitelman perusteiden muutoksia, nämä muutokset koskevat 

kaikkia Suomen lukioita. Tutkin muutoksia erityisesti musiikin näkökulmasta. Pyrin myös 

selvittämään, millä tavalla uutta opetussuunnitelmaa luotiin Jyväskylässä, millä 

kokoonpanolla töitä on tehty, kuka johti opetussuunnitelman luomisprosessia ja mitkä olivat 

suuntaviivat, jotka ohjasivat toimintaa. Tietoa kerätessäni haastattelin Jyväskylän 

ammattiopiston Schildtin lukion rehtoria Ari Pokkaa, sekä musiikinopettaja Jukka Parviaista.  
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2 VUOSIEN 2003 JA 2015 OPETUSSUUNNITELMAN VERTAILU 
 

Opetussuunnitelmien kehittäminen sekä uusien suuntaviivojen vetäminen on opetuksen tason 

säilymisen ja  paranemisen kannalta välttämätöntä. Tästä syystä lukion opetussuunnitelman 

perusteet (LOPS) päivitettiin vihdoin vuonna 2015 (Lukion opetussuunnitelman perusteet 

2015, LOPS 2015), edelliset perusteet olivat yli kymmenen vuoden takaa vuodelta 

2003(Lukion opetussuunnitelman perusteet 2003, LOPS 2003). Valtioneuvosto päätti 

kokouksessaan 13.11.2014 lukiolaissa tarkoitetun koulutuksen yleisistä valtakunnallisista 

tavoitteista ja tuntijaosta. Tämän johdosta opetushallituksen oli reagoitava ja päivitettävä 

lukion opetussuunnitelman perusteet vastaamaan uusien tavoitteiden ja tuntijaon tarpeisiin. Jo 

14.1.2015 opetushallituksessa päätettiin päivittämistyön yleisistä suuntaviivoista. 

Opetushallitus päätti tehdä päivitetyn version vuonna 2003 julkaistuista Lukion 

opetussuunnitelman perusteista. Perusteita haluttiin päivittää vastaamaan tämän päivän ja 

tulevaisuuden tarpeisiin. Suuntaviivoina opetushallituksella  perusteiden päivityksen suhteen 

oli erityisesti laaja-alaisen opetuksen ja eri tieteenalojen yhteistyön lisääminen, tulevaisuuteen 

panostamisen elinikäisen oppimisen sekä monipuolisten opiskeluympäristöjen ja -teknologian 

avulla. Tavoitteina oli myös yhteisöllisyyden ja yhteistyön vahvistaminen sekä tuen tarpeessa 

olevien opiskelijoiden huomioiminen entistä paremmin. Opetushallituksen tavoitteena oli 

myös ”selkeän perustan antaminen paikalliselle lukiokoulutuksen opetussuunnitelmatyölle”. 

(Lukion opetussuunnitelman perusteiden päivittämisen suuntaviivat,  2017)  

 

Tässä luvussa tarkoitus on selvittää, mitä muutoksia Lukion opetussuunnitelman perusteisiin 

päivitysprosessin aikana tehtiin. Mitä asioita vanhat perusteet (LOPS2003) painottivat, ja mitä 

asioita uudet perusteet (LOPS2015) painottavat. Mitä eroa on perusteiden sisällöissä, mitä 

uutta uusiin perusteisiin tuli. Voidaan sanoa, että mitään erityisen suuria muutoksia 

opetussuunnitelman perusteisiin ei tehty. Niinpä ”uusien lukion opetussuunnitelman 

perusteiden laatimisen” sijaan parempi ilmaisu on ”lukion opetussuunnitelman perusteiden 

päivitys” tai ”tarkistus”.  
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2.1 Opetussuunnitelma 

 

2.1.1 Opetussuunnitelman laatiminen 

 
Lukion opetussuunnitelman perusteet 2015 alkavat ohjeistuksella opetussuunnitelman 

laatimisesta. Jokainen koulutuksen järjestäjä (yleensä kunta tai kuntayhtymä) laatii oman 

opetussuunnitelmansa opetushallituksen luomien lukion opetussuunnitelman perusteiden ja 

siinä olevien ohjeiden ja tavoitteiden mukaan. Opetushallitus taas laatii opetussuunnitelman 

perusteet lukiolain (629/1998) ja -asetuksen (810/1998) mukaan. Perusteisiin vaikuttaa toki 

myös valtioneuvoston asettama tuntijako, sekä lukiokoulutuksen yleiset tavoitteet. 

(LOPS2015, 1.) 

 

Opetussuunnitelman laatimisen ohjeita on jonkin verran muutettu vuoden 2015 perusteisiin. 

Päivitetyissä lukion opetussuunnitelman perusteissa korostetaan yhteistyötä erilaisten tahojen 

kanssa. Yhteistyötä opetussuunnitelman laatimisen aikana kehotetaan tekemään oppilaitoksen 

oppilaiden ja heidän vanhempiensa, oppilaitoksen henkilöstön, sosiaali- ja terveydenhuollon 

ammattilaisten, sekä muiden koulutuksen järjestäjien kanssa.  

 

”Ennen opetussuunnitelman hyväksymistä koulutuksen järjestäjän tulee kuulla 
opiskelijakuntaa ja lukion henkilöstöä sekä varata lukion kaikille opiskelijoille 
mahdollisuus ilmaista mielipiteensä siitä. Yhteistyöllä eri tahojen kanssa pyritään 
varmistamaan lukiokoulutuksen korkeatasoisuus, yhteiskunnallinen merkittävyys sekä 
koko yhteisön sitoutuminen yhdessä määriteltyihin tavoitteisiin ja toimintatapoihin.” 
(LOPS2015.) 
 

 

2.1.2  Opetussuunnitelman sisältö 

 
Yksi opetussuunnitelman perusteiden tärkeimmistä tehtävistä on määrittää se, mitä osioita 

koulutuksen järjestäjien laatimien opetussuunnitelmien tulee sisältää.  Tässä kappaleessa se 

on yksioikoisesti kerrottu. Kappaleessa kuvaillaan varsinaisen opetussuunnitelman sisällöt, 

sekä pakolliset liitteet, erilaiset suunnitelmat joita opetuksen järjestäjän tulee 

opetussuunnitelmaan liittää.  
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Lukion opetussuunnitelman päivityksen myötä opetussuunnitelmien tulee sisältää entistä 

enemmän suunnitelmia erilaisista asioista. Varsinaiseen opetussuunnitelmaan ei niinkään 

sisältömuutoksia tule, mutta pakollisia liitteitä, jotka sisältävät tietoa erilaisista 

suunnitelmista, vaaditaan päivitetyssä opetussuunnitelmassa enemmän kuin aikaisemmassa 

versiossa.  

 

”Oppilas- ja opiskelijahuoltolain (1287/2013) 13 §:n mukaan koulutuksen järjestäjä 
vastaa siitä, että opiskeluhuollon toteuttamista, arviointia ja kehittämistä varten 
laaditaan oppilaitoskohtainen opiskeluhuoltosuunnitelma” (LOPS2015, 2). 

 

Opiskeluhuollon tehtävä on turvata ja edistää opiskelijoiden oppimista, terveyttä sekä 

hyvinvointia. Käytännössä opiskeluhuolto siis tarkoittaa yksilö-, ja yhteisötasolla tapahtuvaa 

opiskelijan oppiedistymisen, mielen- ja ruumiinterveyden sekä yleisen hyvinvoinnin 

seuraamista ja tarpeen tullen hoitamista. (LOPS2015, 13.) Opetussuunnitelman perusteiden 

päivityksen johdosta opetussuunnitelmaan tulee lisätä oppilaitoskohtainen 

opiskeluhuoltosuunnitelma, jossa kerrotaan käytännön tasolla se, miten paikallisella tasolla 

aiotaan toteuttaa opetussuunnitelman perusteissa opiskeluhuollolle määrätty tehtävä.  

 

Opiskeluhuoltosuunnitelman laatimisessa kehotetaan päivityksen suuntaviivojen mukaisesti 

monialaiseen ammattiyhteistyöhön opiskeluhuollon mahdollisimman korkean laadun 

takaamiseksi. Yhteistyötä voi tehdä muun muassa kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon 

tehtäviä hoitavan viranomaisen kanssa, sekä muiden viranomaisten ja yhteistyökumppaneiden 

kanssa. (LOPS2015, 16.) 

 

”Lukiolain 21 §:n 3 momentin mukaan (629/1998, muutettu lailla 1268/2013) 
koulutuksen järjestäjän tulee laatia opetussuunnitelman yhteydessä suunnitelma 
opiskelijoiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä sekä 
toimeenpanna suunnitelma ja valvoa sen noudattamista ja toteutumista. Kyseinen 
suunnitelma on kirjattava oppilaitoskohtaiseen opiskeluhuoltosuunnitelmaan [Oppilas- 
ja opiskelijahuoltolaki (1287/2013), 13 §].” (LOPS2015, 2) 

 

Opiskeluhuoltosuunnitelmaan tulee lisätä myös suunnitelma väkivallan, kiusaamisen ja 

häirinnän vähentämiseksi ja lopettamiseksi. Tämä on yhteisöllisyyden ja yhteistyön 

vahvistamista, mikä on yksi uusien perusteiden suuntaviivoista. ”Kiusaamista, häirintää, 
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väkivaltaa, rasismia eikä syrjintää hyväksytä vaan niitä ennaltaehkäistään ja niihin 

puututaan” (LOPS2015, 8) Suunnitelman tulee sisältää tietoa siitä, miten kiusaamista, 

väkivaltaa ja häirintää ehkäistään, ja miten näiden kohteeksi joutunutta tuetaan ja autetaan 

parhaalla mahdollisella tavalla. Suunnitelman tekemisen lisäksi sen toteutumista on 

seurattava, ja mahdollisia päivityksiä on tehtävä (LOPS2015,  18.)  

 

”Lukiolain 21 §:n 3 momentin mukaan (629/1998, muutettu lailla 1268/2013) 
koulutuksen järjestäjän tulee laatia ja ohjeistaa opetussuunnitelman yhteydessä 
suunnitelma kurinpitokeinojen käyttämisestä ja niihin liittyvistä menettelytavoista.” 
(LOPS2015, 3.) 

 

Taatakseen käytettyjen kurinpitokeinojen laillisuuden ja yhdenmukaisuuden, sekä sen, että 

jokaista opiskelijaa kohdellaan yhdenvertaisesti kurinpitoon ja sen menetelmiin liittyvissä 

tilanteissa, on koulutuksen järjestäjän laadittava suunnitelma kurinpitokeinojen käyttämisestä 

ja niihin liittyvistä menettelytavoista. Suunnitelma laaditaan yhdessä oppilaitoksen 

henkilöstön ja opiskelijoiden kanssa. (LOPS2015,  21.) 

 

”Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain 5 a §:n mukaan (609/1986, 
muutettu lailla 1329/2014) koulutuksen järjestäjä vastaa siitä, että vuosittain laaditaan 
oppilaitoskohtaisesti tasa-arvosuunnitelma yhteistyössä henkilöstön ja opiskelijoiden 
kanssa. Vuosittaisen tarkastelun sijasta suunnitelma voidaan laatia enintään kolmeksi 
vuodeksi kerralla. Tasa-arvosuunnitelma voidaan sisällyttää osaksi opetussuunnitelmaa 
tai muuta oppilaitoksen suunnitelmaa.”(LOPS 2015, 3.) 

 

”Yhdenvertaisuuslain (1325/2014) 6 §:n 2 momentin mukaan koulutuksen järjestäjän 
on huolehdittava siitä, että oppilaitoksella on suunnitelma tarvittavista toimenpiteistä 
yhdenvertaisuuden edistämiseksi. Yhdenvertaisuussuunnitelma voi sisältyä 
opetussuunnitelmaan.”  (LOPS2015, 3.) 

 

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelmat ja tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen 

tarkoittaa oppilaitoksissa sitä, että opiskelijoita kohdellaan samalla tavalla sukupuoleen, 

ikään, uskontoon, kieleen, seksuaaliseen suuntautumiseen, mielipiteisiin, fyysisiin 

ominaisuuksiin tai muihin ominaisuuksiin katsomatta. Opiskelijoiden tulee olla 

lähtökohtaisesti ”samalla viivalla” riippumatta opiskelijan taustasta. Kyse ei ole pelkästään 

oikeudenmukaisuuden toteutumisesta, vaan myös oppilaitoksen viihtyvyyden lisäämisestä, 

sekä motivoivan oppimisympäristön luomisesta.  (Huittisten kaupungin tasa-arvo ja 

yhdenvertaisuussuunnitelma 2016–2019, 2016,  3.) 
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Nämä lisäykset opetussuunnitelman sisältöihin parantavat opiskelijoiden tasa-arvoa, 

turvallisuutta ja hyvinvointia, sekä edistävät oppilaitoksen yhteisöllisyyttä, viihtyvyyttä ja 

motivoivan opiskeluympäristön luomista.  

  

2.2  Lukiokoulutuksen tehtävä ja arvoperusta 

 
Opetussuunnitelman perusteiden luku ”Lukiokoulutuksen tehtävä ja arvoperusta” kertoo, 

mikä on lukiokoulutuksen perimmäinen tehtävä ja mille arvoille lukiokoulutus ja sen valinnat 

perustuvat. Opetussuunnitelman perusteiden päivityksessä myös tähän lukuun tehtiin pieniä 

muutoksia niin, että tämäkin luku seuraisi paremmin päivitystyön suuntaviivoja.  

 

2.2.1  Lukiokoulutuksen tehtävä 

 
Jos vuoden 2003 lukion opetussuunnitelman perusteissa korostettiin sitä, että opiskelijan tuli 

lukiokoulutuksen aikana oppia näkemään asioita monista eri näkökulmista, niin vuoden 2015 

perusteet taas kannustavat pikemminkin asioiden hahmottamiseen kokonaisuutena. Vuoden 

2003 perusteissa sanotaan “Lukion tulee antaa valmiuksia vastata yhteiskunnan ja ympäristön 

haasteisiin sekä taitoa tarkastella asioita eri näkökulmista” (LOPS2003, 12) ja vuoden 2015 

perusteissa sanotaan ”Lukio-opetus harjaannuttaa opiskelijaa ymmärtämään elämässä ja 

maailmassa vallitsevia monitahoisia keskinäisriippuvuuksia sekä jäsentämään laaja-alaisia 

ilmiöitä” (LOPS2015, 4). 

 

Myös se, mihin tarkoitukseen lukiokoulutus ihmisiä kouluttaa, on hieman muuttunut. Vuoden 

2003 perusteista saa selkeästi käsityksen, että opiskelijasta tehdään toimiva osa yhteiskuntaa. 

Yhteiskunta menee yksilön edelle. ”Opiskelijaa tulee ohjata toimimaan vastuuntuntoisena ja 

velvollisuuksistaan huolehtivana kansalaisena yhteiskunnassa ja tulevaisuuden työelämässä” 

(LOPS2003, 12). Vuoden 2015 perusteet antavat itsenäiselle yksilölle ja yhteisöllisyydelle 

suuremman arvon. ”…kriittiseen ja itsenäiseen ajatteluun pystyvät yksilöt osaavat toimia 

vastuullisesti, myötätuntoisesti, yhteisöllisesti ja menestyksekkäästi” (LOPS2015,  4). 
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2.2.2  Arvoperusta 

 
Arvoperusta lukion opetussuunnitelman perusteissa on pysynyt hyvin suurelta osin samana, 

mutta pieniä eroja kuitenkin löytyy; päivitystyön suuntaviivat ovat vaikuttaneet myös 

lukiokoulutuksen arvoperustan laatimiseen. LOPS2015:ssa korostetaan 

maailmankansalaisuutta kansainvälistä yhteistyötä sekä eri kieli-, katsomus-, ja 

uskontokuntien välistä yhteistyötä. Kaiken kaikkiaan LOPS2015:ssa painotetaan 

lukiokoulutuksen puoluepoliittista, katsomuksellista sekä uskonnollista sitoutumattomuutta.  

 

”Lukio-opetus on opiskelijoita uskonnollisesti, katsomuksellisesti ja puoluepoliittisesti 
sitouttamatonta, eikä sitä saa käyttää kaupallisen vaikuttamisen välineenä” 
(LOPS2015, 4-5). 
 
”Jokainen lukio on yhteisö, jossa monista kieli-, katsomus- ja uskontotaustoista tulevilla 
ihmisillä on mahdollisuus tunnistaa yhteisiä hyvän elämän arvoja ja periaatteita sekä 
harjaantua yhteistyöhön”  (LOPS2015, 5). 

 

LOPS2003:ssa puolestaan korostetaan enemmän yksilölähtöisempiä arvoja; oma oppiminen, 

osaaminen ja oman maailmankuvan rakentuminen ovat arvoja, joita halutaan tuoda esille 

edellisessä opetussuunnitelmassa. LOPS2003:ssa korostetaan myös sekä omien oikeuksien ja 

velvollisuuksien tunnistamista, että vastuuta omista teoista ja valinnoista:  

 

”Opiskelija ymmärretään oman oppimisensa, osaamisensa ja maailmankuvansa 
rakentajaksi.” ….  ”Tavoitteena on, että opiskelija oppii tuntemaan oikeutensa ja 
velvollisuutensa sekä kasvaa aikuisen vastuuseen omista valinnoistaan ja teoistaan.” 
(LOPS2003, 12.) 

 

Musiikinopetuksessa näistä muutoksista näkyvimmin esille tullee lukiokoulutuksen 

sitoutumattomuuden painottaminen. Kun musiikinopetus ei saa olla uskonnollisesti, 

katsomuksellisesti tai poliittisesti sitoutunutta lienee selvää, että myöskään tunneilla 

soitettujen kappaleiden ei tulisi sitä olla. Tämä tulee näkymään tulevaisuudessa oppikirjan 

laatijoiden kappalevalinnoissa.  

 

Musiikki on kuitenkin loistava välinen kulttuurien, kielten, katsomusten ja uskontojen välisen 

yhteistyön luomisessa. Monikulttuurisen konsertin järjestäminen olisi yhteistyötä eri 

kulttuurien välillä, ja kuulijatkin saattaisivat oppia jotakin vieraasta kulttuurista. Eri 
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uskontojen välinen konsertti, jossa kukin uskontokunta saisi esittää omaan uskontoonsa 

kuuluvaa musiikkia, voisi olla esimerkki terveestä uskontodialogista. Olisi hyvä, että 

tuntisimme toistemme kulttuureja mahdollisimman paljon, se helpottaisi kanssakäymistä eri 

etnisten ryhmien kanssa.  

 

2.3  Opetuksen toteuttaminen 
 

2.3.1  Oppimiskäsitys 

 
Oppimiskäsitys -kappaleessa LOPS2015:ssa on mainittu kaikki samat asiat kuin 

LOPS2003:ssa, ja hieman lisääkin. Molempien opetussuunnitelmien perusteiden mukaan 

oppiminen on opiskelijan aktiivisen ja tavoitteellisen toiminnan tulos, sekä riippuu yksilön 

aikaisemmasta tiedosta ja hänen oppimisstrategioistaan (LOPS2003). Sen lisäksi 

LOPS2015:ssa tahdotaan korostaa elinikäiseen oppimiseen johtavien taitojen kehittämistä, eli 

oppimaan oppimista, tietojen soveltamisen taitamista, sekä rakentavan palautteen ja 

onnistumisen tunteen positiivista vaikutusta oppimiseen, sekä opiskelumotivaatioon 

(LOPS2015, 6). 

 

Yksi ilmiö, joka on havaittavissa koko perusteiden päivityksessä on se, että LOPS2015:ssa 

asiat on usein kerrottu pidemmin ja tarkemmin. Tämä johtunee opetushallituksen 

opetussuunnitelman perusteiden päivittämistyön suuntaviisasta, jonka mukaan opetushallitus 

pyrkii tekemään kuntakohtaisesta opetussuunnitelmatyöstä koulutuksen järjestäjille hieman 

helpompaa. Tässä kappaleessa tämä ilmiö on selkeästi havaittavissa.  

 

LOPS2003:ssa todetaan: ”Yhdessä tilanteessa opittu tieto tai taito ei automaattisesti siirry 

käytettäväksi toisessa tilanteessa” (LOPS2003, 14), eli ongelma tiedostetaan, mutta 

minkäänlaista ratkaisua siihen ei ole ehdotettu. LOPS2015:ssa ongelmaan on myös löydetty 

ratkaisu: ”Lukio-opinnoissa opiskelijoita ohjataan havaitsemaan käsitteiden, tiedonalojen ja 

osaamisen välisiä yhteyksiä, sekä soveltamaan aiemmin oppimaansa muuttuvissa tilanteissa” 

(LOPS2015, 6). 
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Musiikintunneilla elinikäisen oppimisen periaatetta yritetään varmasti myös entistä enemmän 

noudattaa. Oppitunneilla pitäisi keskittyä enemmän siihen, että opiskelijat saavat hyvät eväät 

opiskella ja oppia musiikkia itse. Opiskelijalle tulee tarjota hyvät perusteet, jonka päälle hän 

voi elinikäisen oppimisen periaatteiden mukaisesti rakentaa tietoa koko elämänsä ajan. 

Opiskelijalle tulee selventää erilaisia yhteyksiä musiikissa, niin että kokonaisuuksien 

hahmottamisesta ja näin ollen myös uuden tiedon jäsentämisestä tulisi helpompaa.  

 

LOPS2015:ssa myös korostetaan rakentavan palautteen, sekä onnistumisen kokemusten 

positiivista vaikutusta oppimiseen, sekä opiskelumotivaatioon. Tämä korostus on varmasi 

paikallaan etenkin musiikintunneilla. Musiikintuntien teoriaosuuksissakin positiivinen ja 

rakentava palaute on varmasti tärkeää, mutta musisoidessa rakentavan ja positiivisen 

palautteen saaminen on ehkä jopa vielä tärkeämpää. Se rohkaisee opiskelijaa ottamaan 

haasteita vastaan ja näin ollen oppimaan aina vain monimutkaisempia asioita.  

 

2.3.2  Opiskeluympäristöt ja -menetelmät 

 
”Lukiossa opiskeluympäristöjä ja -menetelmiä koskevien ratkaisujen lähtökohtana ovat 

oppimiskäsitys sekä opetukselle asetetut tavoitteet” (LOPS2015). Erilaisilla 

oppimisympäristöillä pyritään takaamaan, että opiskelu olisi motivoivaa, kehittävää sekä 

palkitsevaa. Monenlaiset opiskeluympäristöt tukevat eri tavalla erilaisia opiskelustrategioita, 

näin ollen erilaisilla opiskeluympäristöillä voidaan myös opettaa oppimista. 

 

Tässä kappaleessa vanhojen ja uusien perusteiden välinen ero on melko huomattava. Osaltaan 

se johtuu varmasti siitä, että tänä päivänä erilaisia oppimis- ja opiskeluympäristöjä ja 

vaihtoehtoja on enemmän kuin vuosituhannen vaihteessa. Esimerkiksi tietotekniikkaa 

pystytään opetuksessa käyttämään hyödyksi vuonna 2015 aivan eri tavalla kuin vuonna 2003. 

Opiskeluympäristöjä koskevassa ohjeistuksessa on myös huomattavissa perusteiden 

päivittämisen suuntaviivojen, kuten elinikäiseen oppimiseen, sekä yhteisöllisyyteen ja 

yhdenvertaisuuteen panostamisen vaikutusta. 

 

LOPS2015:ssa rohkaistaan päivityksen suuntaviivojen periaatteiden mukaisesti siihen, että 

opiskeluympäristöt olisivat kokonaisuuksien hallintaa, sekä oppiainerajat ylittävää opetusta ja 
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osaamista tukevia. Opiskeluympäristöjen tulee edistää opiskelumotivaatiota, ja 

opiskeluympäristöt tulee olla suunniteltu niin, että ajattelu ja tutkimiseen perustuva opiskelu 

on mahdollista. Opiskeluympäristöjen valinnassa tulee käyttää hyväksi nykyajan teknologiaa, 

digitaalisia opiskeluympäristöjä ja oppimisen työkaluiksi tarkoitettuja laitteita. (LOPS2015, 

6-7) LOPS2015:ssa myös halutaan erikseen painottaa sitä, että opiskeluympäristöjen tulee 

olla tasa-arvoisia; sukupuolittuneet asenteet ja käytänteet tulee tunnistaa ja muuttaa.  

 

Kokemukseni mukaan musiikinopettajat käyttävät keskivertoa paremmin hyödyksi nykyajan 

teknologiaa johtuen luultavasti alan teknisestä luonteesta; musiikinopettajalla on 

lähtökohtaisesti enemmän tietoa tietoteknisistä asioista, kuin esimerkiksi matematiikan 

opettajalla. Musiikkiluokan tulisi olla oppiainerajat ylittävää opetusta tukeva 

opiskeluympäristö, ja usein se sitä varmasti onkin, koska musiikkiluokassa pystytään 

opettamaan varmasti montaa eri ainetta, musisoimista sen sijaan saattaa olla hankalampi 

järjestää muissa tiloissa.  

 

Tasa-arvon ja sukupuolittuneisuuden suhteen musiikintunneilla saattaa olla vielä yleisesti 

hieman tekemistä. Kaikki varmasti tietävät musiikintuntien musisoinnin perinteiset soitinjaot: 

tytöt laulaa, pojat kitaraa ja rumpuja. Tästä ajatuksesta pitäisi aktiivisesti pyrkiä eroon, ja 

opiskelijoita tulisi tasapuolisesti rohkaista eri instrumenttien opiskeluun riippumatta siitä, 

mitä sukupuolta opiskelija edustaa.  

 

Toinen musiikinopetuksen opiskeluympäristöön liittyvä haaste on ympäristön turvallisuus. 

Musiikkiluokassa on usein valtava määrä tavaraa, painavia soittimia, sähköjohtoja ja 

audiokaapeleita, kaiuttimia ja kaikkea muuta. Kompastumisen vaara on suuri. Tästä syystä 

opettajan tulee tarkkaan miettiä johdotus ja tavaroiden säilytys.  

 

Toinen suuri vaara on äänenvoimakkuus. Äänenvoimakkuus on vaarallista, jos riittävän kova 

melu kestää riittävän pitkään, tai jos melu on impulsiivista. Tästä syystä kuulonhuolto ja 

meluvamman ehkäiseminen on tärkeää kaikille jotka musiikkiluokassa toimivat, mutta 

erityisesti musiikinopettajalle, joka saattaa altistua kovalle äänelle useita tunteja päivässä. 

Yksi tyypillisimmistä kuulovaurioista on tinnitus, joka aiheuttaa ylimääräisiä ääniaistimuksia, 

kuten vinkumista tai kilinää.  



	   14	  

 

2.3.3  Toimintakulttuuri 

 
”Toimintakulttuuri on käytännön tulkinta lukion opetus- ja kasvatustehtävästä” (LOPS2015, 

8). Kaikki opetussuunnitelmassa mainitut asiat pitäisi jollakin keinolla osaksi oppilaitoksen 

toimintakulttuuria. Lisäksi toimintakulttuuriin liittyy lukematon määrä erilaisia 

tiedostamattomia tekijöitä, jotka nekin vaikuttavat oppilaitoksen toimintaan. (LOPS2015, 8.) 

LOPS2003 on opetussuunnitelmassa määriteltävän tavoiteltavan toimintakulttuurin suhteen 

paljon avoimempi kuin päivitetty versio. LOPS2003:ssa todetaan: ”Opetussuunnitelma 

määrää tavoiteltavan toimintakulttuurin”, kun taas LOPS2015:ssa on puolitoista sivua pitkä 

ohjeistus, joka antaa raamit sille, mikä ja millainen on tavoiteltava toimintakulttuuri. Tätä 

opetussuunnitelman perusteissa määriteltyä tavoiteltavaa toimintakulttuuria tulee siis jokaisen 

lukion tavoitella sen sijaan, että lukio tavoittelisi omanlaistaan toimintakulttuuria.   

 

Seuraavat seikat korostuvat LOPS 2015:ssa määritellyssä tavoiteltavassa toimintakulttuurissa: 

• Oppiva yhteisö 
o Edistää kaikkien jäsenten oppimista. 
o Oppiva yhteisö luo toimintatapoja vuorovaikutukselle. 

• Osallisuus ja yhteisöllisyys 
o Osallisuus ja yhteisöllisyys luo perustaa aktiiviselle kansalaisuudelle. 
o Luodaan mahdollisuuksia oppilaitoksen päätöksentekoon. 
o Merkitys korostuu lukio-opintojen alkuvaiheessa. 

• Hyvinvointi ja kestävä tulevaisuus 
o Vastuullinen toiminta arjen valinnoissa 
o Avoimuus, välittäminen, keskinäinen arvostus 
o Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus 
o Liikunnalliset elämäntavat 

• Kulttuurinen moninaisuus ja kielitietoisuus 
o Eri kielet, uskonnot ja katsomukset elävät rinnakkain, vuorovaikutuksessa 

keskenään. 
o Jokainen opettaja on myös ”oppiaineensa kielen opettaja”. 

 
Tavoitelavan toimintakulttuurin paneminen käytäntöön on tärkeää myös musiikintunneilla. 

Tiedon jakaminen, yhteisöllisyys, yhdessä oppiminen ja yhteistyö ovat asioita joita tulee 

vaalia myös musiikin tunneilla. Yhteisöllinen oppiminen on musiikintunneilla erityisen 

helppoa, koska tasoerot oppilaiden välillä ovat verrattain suuria. Oppilaat voivat helposti 

oppia toisiltaan esimerkiksi erilaisissa ryhmätöissä. Tavoiteltavaan toimintakulttuuriin kuuluu 
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myös se, että eri kielet, uskonnot ja katsomukset elävät rinnakkain, vuorovaikutuksessa 

keskenään. Lukion musiikintunneillakin tulisi tutkia erilaisten kulttuurien musiikkia.  

 

2.4  Opiskelijan ohjaus ja tukeminen 
 

2.4.1  Kodin ja oppilaitoksen yhteistyö 

 
Kodin ja oppilaitoksen yhteistyö velvoitetaan lailla (lukiolaki 629/1998, 2§). Yhteistyöllä 

pyritään tukemaan opiskelijan hyvinvointia ja kehitystä (LOPS2015, 10); jos 

vanhemmat/huoltajat eivät ole tietoisia siitä mitä koulussa tapahtuu, he eivät osaa olla 

huolissaan , vaikka syytä siihen saattaa joskus olla. Tästä syystä LOPS2015:ssa painotetaan 

edeltäjäänsä enemmän sitä, että kodin tulee saada tasaisin väliajoin tietoa opiskelijan 

opintojen etenemisestä (LOPS2015, 10). Opintojen edistymisen seuraaminen onkin nykyään 

jo melko helppoa, kun on käytössä www-käyttöliittymiä, joihin myös kotiväki saa tunnukset 

joilla he pääsevät seuraamaan oman opiskelijansa opintojen edistymistä. Yksi hyvä esimerkki 

tämänkaltaisesta www-käyttöliittymästä on Wilma, joka on käytössä jo monissa 

suomalaisissa peruskouluissa, lukioissa ja ammattioppilaitoksissa. Kodin ja oppilaitoksen 

lisäksi myös opiskelijan itsensä tulee osallistua opintojen seuraamisen edistymiseen.  

 

Kodin ja oppilaitoksen yhteistyössä oppilaitoksen tulee olla aloitteellinen. LOPS2015:ssa 

(s.10) painotetaan myös opiskelijan omaa vastuullisuutta ja itsenäisyyttä; vaikka kodin ja 

oppilaitoksen yhteistyö on tärkeää, on tärkeää myös tiedostaa, että opiskelija ei ole enää 

täysin riippuvainen vanhemmistaan. Opiskelija vastaa itse teoistaan ja valinnoistaan. 

LOPS2015:ssa mainitaan myös siitä, että pitää muistaa perheiden moninaisuus.  Perheitä on 

monenlaisia, jokaisella perheellä on oma tapansa toimia. Huoltajien osaamisella voidaan 

pyrkiä vahvistamaan toimintakulttuuria.  
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2.4.2  Ohjaus  

 
Kappaleen nimi on muutettu vuoden 2003 lukion opetussuunnitelman perusteista, joissa 

kappale oli vielä nimellä ”ohjauksen järjestäminen”. 

Opintojen ohjaamista lukioaikana tulee tukea monella tavalla. Opiskelijan opintoja tuetaan 

kurssimuotoisesti, yksilöllisesti sekä pienryhmissä. Jokainen opettaja on myös ”oman 

aineensa opinto-ohjaaja” , vaikka varsinaisella opinto-ohjaajalla onkin päävastuu ohjauksen 

järjestämisestä. (LOPS2015, 10.) 

 

”Ohjauksessa käsitellään monipuolisesti ja ennakkoluulottomasti erilaisia jatko-opintoihin ja 
urasuunnitteluun liittyviä vaihtoehtoja opiskelijan omien suunnitelmien ja valintojen tueksi sekä 
ohjataan opiskelijaa näihin liittyvässä tiedonhaussa. Opiskelijan lukio-opintojen etenemisen 
sekä jatko-opintoihin ja työelämään siirtymisen tueksi opiskelija laatii itselleen 
henkilökohtaisen suunnitelman, joka pitää sisällään opiskelusuunnitelman, 
ylioppilastutkintosuunnitelman sekä jatko-opinto- ja urasuunnitelman. Opiskelija päivittää 
suunnitelmiaan oppilaitoksen ohjaushenkilöstön tuella.” (LOPS2015.) 

 

Opintojen ohjausta koskevien ohjeiden perusteella LOPS2015:ssa kannustetaan opiskelijoiden 

tukemiseen siirtymävaiheessa enemmän kuin LOPS2003:ssa. LOPS2015:ssa tähtäin opintojen 

etenemisessä halutaan asettaa pidemmälle. Ohjauksen tulee ohjata opiskelijoita pohtimaan 

omia jatko-opintosuunnitelmiaan ja -mahdollisuuksiaan, eikä vain lukiosta läpi pääsemistä. 

LOPS2003:ssa todetaan: ”Opiskelijan tulee saada opinto-ohjausta opintojen tueksi ja 

valintojen tekemiseksi siten, että hän pystyy suunnittelemaan lukio-opintojensa sisällön ja 

rakenteen omien voimavarojensa mukaisesti” (LOPS2003, 18).  

 

 

 

2.4.3   Oppimisen ja opiskelun tuki 
 

Kappaleen ”oppimisen ja opiskelun tuki” otsikko on vaihtunut vuoden 2003 lukion 

opetussuunnitelman perusteista, joissa kappale oli vielä otsikolla ”opiskelun erityinen tuki”. 

”Oppimisen ja opiskelun tuen tarkoituksena on tukea opiskelijaa lukio-opintojen 

suorittamisessa” (LOPS2015, 12). Tässä kappaleessa näkökulma opiskelijan tukemiseen on 

hieman muuttunut. Opetussuunnitelman perusteiden päivitetyssä versiossa LOPS2015:ssa 

tuki on lähempänä, tuen saamiseksi ei tarvitse erityisen tuen tarvetta, vaan opintoa tuetaan eri 
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tasoilla kolmiportaisen tuen periaatteiden mukaisesti. Tämä muutos näkyy jo otsikossakin. 

Koko lukion opetussuunnitelman perusteissa 2015 ei enää puhuta enää ”opiskelun erityisestä 

tuesta” vaan ”oppimisen ja opiskelun tuesta”.   

 

Lähtökohdat tukemiselle ovat tietysti samat kuin ennenkin - opiskeluun ja miksei muuhunkin 

elämään tukea tarvitsevan tulee sitä myös saada. Tahdotaan, että jokaisella opiskelijalla olisi 

mahdollisuus onnistua opiskeluissaan omista lähtökohdistaan käsin (LOPS2015, 12).   

 

LOPS2015:ssa  korostuu jälleen kerran yhteistyön tekeminen eri tahojen kanssa. Tuen 

järjestämisessä on hyvä tehdä yhteistyötä opiskelijan, huoltajien ja alan asiantuntijoiden 

kanssa. Näin taataan paras mahdollinen tulos niin opiskelijan, kuin yhteiskunnankin 

näkökulmasta. LOPS2015:ssa annetaan myös ohjeita siitä, mitä erilaiset tukimuodot voisivat 

olla: ”Tukimuotoina voivat olla opetuksen eriyttäminen ja muut pedagogiset ratkaisut, 

kurssien valintamahdollisuuksien hyödyntäminen, monipuolinen opinto-ohjaus ja 

ryhmänohjaajan tuki. Oppimistilanteet ja kokeet pyritään järjestämään siten, että opiskelijan 

yksilölliset tarpeet otetaan huomioon” (LOPS2015, 12) 

 

Kaikkien muidenkin oppiaineiden tapaan myös musiikin oppimisessa tukea tarvitsevan tulee 

sitä saada. Erilaiset fyysiset ominaisuuden, oppimisen vaikeudet tai kehityshäiriöt saattavat 

vaikeuttaa musiikin oppimäärän omaksumista, tai musiikintunneilla tapahtuvaa musisointia. 

Tästä syystä musiikinopettajan tulee olla valmis keksimään uusia pedagogisia ratkaisuja niin, 

että kaikilla opiskelijoilla olisi yhtäläiset ja tasavertaiset mahdollisuudet oppia musiikin 

historiaa, teoriaa ja soittamista. Yleisen tuen malleja musiikintunnilla voisi olla esimerkiksi 

eriyttäminen. Jos jollekin oppilaalle tuottaa vaikeuksia oppia jotakin asiaa, tulee opettajan 

pyrkiä tekemään helpompaa materiaalia tälle oppilaalle, jotta hän saisi asiasta kiinni. 
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Esimerkiksi kitaran soittoa opetellessa voidaan kielimäärää vähentää seuraavalla tavalla:

 
Kuva 1. Kuusikielisestä nelikieliseen (www.helsinkimissio.fi/resonaari/kuvionuotit, 2017) 

 
Tässä esimerkissä on poistettu kitarasta E ja H kielet, sekä viritetty kielet eri vireeseen kuin 

aikaisemmin. Näin oppimisesta tulee helpompaa, kun otelautaa on helpompi hahmottaa. 

Oppija saattaa myös saada erittäin tärkeän musisoinnin ja yhdessä tekemisen kokemuksen. 

Kiireisessä lukion arjessa musiikintunnit, etenkin ne tunnit joissa musisoimista tapahtuu, 

toimivat myös eräänlaisena terapiamuotona osalle oppilaista. Musiikkikasvatukseen liittyy 

aina myös jollain tavalla musiikkiterapiaa.  

 

Erilaisista fyysisistä rajoitteista johtuen kaikki eivät pysty opiskelemaan musiikkia perinteisin 

menetelmin, kuitenkin kiinnostus erityismusiikkikasvatusta kohtaan on kasvavaa ja erilaisia 

menetelmiä kehitellään ja koitetaan saada käyttöön. (Musiikki kuuluu kaikille 2011.) 
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2.4.4  Opiskeluhuolto (LOPS 2015) 

 
”Lukion opetussuunnitelman perusteissa käytetään lukiolain mukaisen käsitteen 

opiskelijahuolto sijasta oppilas- ja opiskelijahuoltolain käsitettä opiskeluhuolto” 

(LOPS 2015)  

 

Opiskeluhuolto-kappaleessa lienee suurin muutos, mitä koko lukion opetussuunnitelman 

päivittämistyössä on tehty. Jotain muutoksesta kertoo jo se, että LOPS2003:ssa 

opiskelijahuoltoa koskeva luku on hieman reilun puolen sivun mittainen ja LOPS2015:ssa 

opiskeluhuoltoa koskeva luku on seitsemän ja puolen sivun mittainen. Suurin yksittäinen syy 

opiskeluhuoltoa koskevan kappaleen paisumiseen on se, että nykyään opetussuunnitelmaan 

vaaditaan laitoskohtainen opiskeluhuoltosuunnitelma, jota ei vielä LOPS2003:n voimassaolon 

aikaan tarvittu. Lukion opetussuunnitelman perusteiden päivitystyön yksi suuntaviivoista oli 

se, että opetushallitus haluaa helpottaa kuntakohtaista opetussuunnitelmatyötä, joten nyt 

oppilaitoskohtaisen opiskeluhuoltosuunnitelman tekemistä on helpotettu antamalla runsaasti 

tietoa siitä, mitä oikeastaan on opiskeluhuolto, mitkä ovat opiskeluhuollon keskeiset 

periaatteen ja mitä oppilaitoskohtaisen opiskeluhuoltosuunnitelman tulee sisältää.  

 

”Lukion opiskeluhuollon tavoitteena on edistää opiskelijoiden oppimista, terveyttä ja 

hyvinvointia ja huolehtia oppilaitosyhteisön hyvinvoinnista sekä opiskeluympäristön 

terveellisyydestä ja turvallisuudesta. Opiskeluhuoltoa toteutetaan sekä yhteisöllisenä 

että yksilökohtaisena opiskeluhuoltona.” (Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (1287/2013) 2 

ja 3 §.) 

 

Opiskelijahuolto on opiskelijoiden terveydestä ja hyvinvoinnista huolehtimista, turvallisen ja 

terveen opiskeluympäristön luomista, ongelmien varhaista havaitsemista ja niihin puuttumista 

sekä syrjäytymisen ehkäisemistä (LOPS2003). Siitä miten opiskelijahuolto olisi viisasta 

järjestää, mitä asioita tulee ottaa huomioon kun opiskeluhuolto kohdistuu yksilöön, mitä 

silloin kun se kohdistuu ryhmään tai yhteisöön, ja kaikesta muusta opiskeluhuoltoon 

liittyvästä on toimintaohjeet LOPS2015:ssa. Nämä ohjeet jäävät LOPS2003:ssa puuttumaan. 
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LOPS 2015:ssa mainitut opiskeluhuollon keskeiset periaatteet: 

• Yhteisöllinen opiskeluhuolto 
o Opiskeluhuollon ensisijainen, ehkäisevä ja yhteisöllinen muoto 
o Lähtökohtana osallisuus, myönteinen vuorovaikutus, sekä aikuistuvan 

nuoren itsenäistymisen tukeminen 
o Kehittämisen yhteistyötä tehdään kunnan asiantuntijoiden ja 

ammattilaisten, sekä opiskelijan vanhempien kanssa 
• Yksilökohtainen opiskeluhuolto 

o Yksittäiselle opiskelijalle annettavat opiskeluhuollon palvelut 
§ Terveydenhuolto, psykologi- ja kuraattoripalvelut 

o Yksilön hyvinvoinnin, terveyden ja opiskelukyvyn edistäminen 
o Yksilöllisiin tarpeisiin vastaaminen 

• Opiskeluhuoltoryhmät monialaisessa yhteistyössä 
o Opiskeluhuollon ohjausryhmä vastaa: 

§ Opiskeluhuollon yleinen suunnittelu, kehittäminen, ohjaus ja 
arviointi 

o Oppilaitoskohtainen opiskeluhuoltoryhmä vastaa: 
§ Oppilaitoksen opiskeluhuollon suunnittelu, kehittäminen, 

toteutus ja arviointi 
§ Oppilaitosyhteisön terveellisyyden, hyvinvoinnin, ja 

turvallisuuden edistäminen 
§ Yhteisöllisen opiskeluhuollon toteuttaminen ja kehittäminen 

o Monialainen asiantuntijaryhmä 
§ Yksittäisen opiskelijan tuen tarpeen selvittäminen ja palveluiden 

järjestäminen 
§ Asiantuntijaryhmä kootaan tapauskohtaisesti 
 

Kuten todettu, lukion opetussuunnitelmien perusteiden myötä jokaisen oppilaitoksen tulee 

laatia oppilaitoskohtainen opiskeluhuoltosuunnitelma. Opiskeluhuollon suunnitelmista ja 

niiden laatimisesta LOPS2015:ssa mainitaan seuraavaa: ”Paikallisella tasolla 

opiskeluhuollon suunnittelua ja toteuttamista ohjaa kolme eri suunnitelmaa. Suunnitelmat 

ovat 1) lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma, johon sisältyy opiskeluhuoltoa koskeva 

osuus, 2) opetussuunnitelmaan sisältyvä kuvaus opiskeluhuollosta sekä 3) oppilaitoskohtainen 

opiskeluhuoltosuunnitelma. [Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 12 ja 13 §, lastensuojelulaki 

417/ 2007, 12 § (muutettu lailla 1292/2013), lukiolaki 10 § (muutettu lailla 478/2003), 

terveydenhuoltolaki (1326/2013) 17 §.]” (LOPS2015, 16)  

 

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma on kunnan laatima kunnan hyvinvoinnin 

edistämiseksi sekä lastensuojelun järjestämiseksi ja kehittämiseksi. (Lasten ja nuorten 

hyvinvointisuunnitelma, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, 2017). Hyvinvointisuunnitelma 

tulee tarkistaa vähintään kerran neljässä vuodessa (LOPS2015, 16). 
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Oppilaitoskohtaisen opiskeluhuoltosuunnitelmassa tulee kuvata seuraavat asiat (LOPS 2015): 

1. Opiskeluhuollon kokonaistarve ja käytettävissä olevat opiskeluhoitopalvelut. 
• Otetaan huomioon opiskelijoiden terveyteen ja hyvinvointiin sekä 

opiskeluyhteisöön ja ympäristöön liittyvät tarpeet 
• Arvio käytettävissä olevista opiskeluhuoltopalveluista 

2. Yhteisöllinen opiskeluhuolto ja sen toimintatavat 
• Yhteisöllisyyden, yhteisön, ja ympäristön hyvinvoinnin edistäminen 
• Yhteistyö opiskelijoiden ja heidän vanhempiensa, eri sidosryhmien, kuten 

lastensuojelun ja nuorisotoimen sekä poliisin kanssa 
• opiskeluhuoltoryhmän toiminta 
• Opiskeluympäristön esteettömyyden ja saavutettavuuden toimenpiteet 

 

Lisäksi opiskeluhuoltosuunnitelman yhteisöllistä opiskeluhuoltoa koskevassa kappaleessa 

tulee olla suunnitelma opiskelijan suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä 

(LOPS 2015, 7-8) ja suunnitelma toiminnasta äkillisessä tilanteessa. 

3. Yksilökohtaisen opiskeluhuollon järjestäminen 
• Opiskeluterveydenhuolto, kuraattori- ja psykologipalvelut 
• Asiantuntijaryhmien käytäntöjen sopiminen ja yksilöllisten tukitoimien 

periaatteet 
4. Yhteistyöopiskelijoiden ja heidän huoltajiensa kanssa 

• Opiskelijan ja huoltajan kanssa tehdään yhteistyötä opiskeluhuollon 
suunnittelussa, kehittämisessä ja arvioimisessa 

• Opiskelijaa ja hänen huoltajaa pitää kuulla, ja häntä pitää kohdella 
yksilöllisesti häntä koskevissa opiskeluhuollon toimenpiteissä 

5. Opiskeluhuoltosuunnitelman toteuttaminen ja seuraaminen 
• Opiskeluhuollon kokonaisuuden omavalvonta yhdessä sosiaali- ja 

terveystoimen kanssa 
 

 

 

2.4.5  Suunnitelma kurinpitokeinojen käyttämisestä ja niihin liittyvistä 

menettelyistä  
Lukion opetussuunnitelman perusteiden päivityksen jälkeen koulutuksen järjestäjien on myös 

tehtävä suunnitelma kurinpitokeinojen käyttämisestä ja niihin liittyvistä menettelyistä. 

Suunnitelma tehdään, jotta voitaisiin varmistua käytettyjen toimenpiteiden laillisuudesta. 

Kurinpitoon liittyvä lainsäädäntö löytyy lukiolaista (629/1998 26 §). Tämä lisäys 

opetussuunnitelmaan tulee varmasti tarpeeseen; opettajakunnan ja opiskelijakunnan on 
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tiedettävä omat oikeutensa. Niin pystytään lisäämään opiskeluympäristön turvallisuutta ja 

viihtyvyyttä, sekä kurinpitotoimien yhdenmukaisuutta. 

 

2.4.6  Kieleen ja kulttuuriin liittyviä kysymyksiä  
 

”Kaikkien opiskelijoiden opetuksessa noudatetaan yhteisiä, lukion opetussuunnitelman 

perusteiden mukaisia tavoitteita ja periaatteita. Opiskelijoiden kielelliset valmiudet sekä 

kulttuuritausta otetaan lukio-opetuksessa huomioon.” (LOPS2015) Tässä kappaleessa 

esitellään eri kieli ja kulttuuriryhmiin liittyviä asioita, joita opetuksessa olisi hyvä ottaa 

huomioon, jotta lukiokoulutus tukisi kunkin opiskelijan kieli- ja kulttuuri-identiteettiä 

parhaalla mahdollisella tavalla.  

 

Vuoden 2003 perusteissa tämän kappaleen otsikko on ”Kieli- ja kulttuuriryhmien opetus” ja 

se on vaihdettu vuoden 2015 perusteisiin muotoon ”Kieleen ja kulttuuriin liittyviä 

kysymyksiä”. 

 

Kuten otsikoidenkin erosta huomaa, LOPS2015 ei keskity pelkästään kieli- ja 

kulttuuriryhmien opetukseen, vaan myös siihen, että opiskelijat ymmärtäisivät ja arvostaisivat 

eri kulttuureja ja niiden rikastavaa vaikutusta omaan kulttuuriin. Lukiokoulutuksen tulisi 

myös edistää kaksi- ja monikielisyyttä. (LOPS2015) LOPS2003:ssa puhuttiin 

”maahanmuuttajista ja muista vieraskielisistä”, mutta LOPS2015:ssa puhutaan vain 

”vieraskielisistä opiskelijoista”. 

 

LOPS2015:ssa korostetaan, että opiskelijoiden tulisi ymmärtää toisia kulttuureja ja niiden 

vaikutusta koko ympäristöön. Musiikki on oppiaineena yksi niistä, joissa eri kulttuureja on 

helppo tuoda esille. On helppo tuoda esille miten erilaiset lähtökohdat ovat vaikuttaneet 

kullekin kulttuurille ominaiseen musiikkiin, sekä millaisia erityispiirteitä eri kulttuureissa ja 

niiden musiikissa on. Lukion opetussuunnitelman perusteissa 2015 on määrätty jokaiselle 

lukiolle järjestettäväksi kaksi kurssia, joissa kulttuurien moninaisuus tulee varmasti hyvin 

esille. Ensimmäinen on lukion vaihtoehtoisesti pakollinen kurssi MU2, jonka otsikko on 

”Moniääninen Suomi”.  ”Opiskelija tutkii erilaisia Suomessa esiintyviä musiikkikulttuureja ja 

niiden sisäisiä osakulttuureja sekä oppii ymmärtämään niiden taustatekijöitä, kehitystä ja 
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olennaisia piirteitä” (LOPS2015, 234). Kurssilla siis opiskellaan minkälaisia erilaisia 

musiikkikulttuureita Suomessa on, esimerkkinä voisi mainita saamelaismusiikin, 

mustalaismusiikin, muiden suomalaisten vähemmistöjen musiikki, maahanmuuttajien 

musiikki sekä kaikki musiikkikulttuurit jazzmusiikista pop-musiikin kautta taidemusiikkiin. 

Oppimiskäytäntöinä mainitaan kuunteleminen sekä musisoiminen.  

 

Toinen erityisesti eri kulttuurien musiikkeihin liittyvä kurssi on valtakunnallinen syventävä 

kurssi MU3, jonka otsikko on ”Ovet auki musiikille”. MU3-kurssilla opiskelijan on tarkoitus 

tutustua itselleen uusiin musiikkikulttuureihin, ja tutkia eri musiikkikulttuureiden välisiä 

yhtäläisyyksiä ja eroavaisuuksia. Opiskelijan on myös tarkoitus pyrkiä ymmärtämään sitä 

miten kukin kulttuuri määrittää itse oman käsityksensä musiikista.  

 

 

2.5 Oppimistavoitteet ja opetuksen keskeiset sisällöt 

 

2.5.1 Opetuksen yleiset tavoitteet 
 

Opetuksen yleisissä korosteitta LOPS2015:ssa korostetaan opetuksen integraatiota, 

oppiainerajat ylittävää opetusta, media- ja sisälukutaidon kehittämistä ja yhteisöllisyyttä. 

Nämä kaikki seikat ovat linjassa opetussuunnitelman perusteiden päivityksen yleisten 

suuntaviivojen kanssa. Nämä tavoitteet tukevat kokonaisuuksien hallintaa, sekä yhteistyön 

merkitys korostuu. Opetuksen yleisissä tavoitteissa LOPS2015:ssa (25-26) on myös mainittu 

että ”sukupuolen ja seksuaalisen suuntautumisen moninaisuuden ymmärtäminen luo 

edellytyksiä sukupuoli- ja tasa-arvotietoiselle opetukselle.” On hyvä, että tasa-arvotyöhön on 

kiinnitetty huomiota myös opetuksen yleisissä tavoitteissa, se tukee varmasti osaltaan tasa-

arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman näkymistä oppilaitoksen toimintakulttuurissa.  
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2.5.2 Aihekokonaisuudet 
 

”Aihekokonaisuudet ovat yhteiskunnallisesti merkittäviä kasvatus- ja koulutushaasteita. 

Samalla ne ovat ajankohtaisia arvokannanottoja. Käytännössä aihekokonaisuudet ovat 

oppiainerajat ylittäviä teemoja ja laaja-alaisia osaamisalueita.” (LOPS2015, 26) 

 

Aihekokonaisuuksiltaankin lukion opetussuunnitelman perusteet pysyivät hyvin 

samankaltaisina. Eroja on lähinnä siinä, mitä asioita on painotettu. Päivitystyön jälkeen 

aihekokonaisuudet ovat pysyneet samoina, mutta joitakin asioita on tuotu entistä enemmän 

esille, joitakin taas jätetty pienemmälle huomiolle. LOPS2015:ssa esille tuodaan osaamisen 

jakaminen, vertaisoppiminen ja yhdessä työskentely; yhtenä opetussuunnitelman perusteiden 

päivitystyön suuntaviivana on yhteisöllisyyden korostaminen.  

 

Aktiivisen kansalaisuuden ja yrittäjyyden aihekokonaisuudessa LOPS2003:ssa painotetaan 

enemmän omaa vastuunkantoa ja kriittisyyttä. LOPS2003:ssa myös sanotaan, että aktiivinen 

ihminen osallistuu kulttuurielämään. Kulttuurielämästä ei ole mainintaa LOPS 2015:ssa ja se 

on mielestäni väärin. Aktiivisen kansalaisuuden aihekokonaisuuden tulisi rohkaista 

opiskelijaa käyttämään paikallisia ja alueellisia kulttuuripalveluja, sekä osallistumaan 

kulttuurielämään, jotta suomalainen kulttuurielämä säilyisi rikkaana ja kehittyisi jatkuvasti 

muuttuvassa maailmassa. Kulttuurin tuntemus on myös osa yleissivistystä.  

 

”Kulttuuri-identiteetti ja kulttuurien tuntemus” on aihekokonaisuutena hieman muuttunut 

opetussuunnitelman perusteiden päivityksen yhteydessä. Otsikkokin on muuttunut 

globaalimmaksi; LOPS2015:ssa sama kappale on otsikoltaan ”Kulttuurien tuntemus ja 

kansainvälisyys”. LOPS2015:ssa painotetaan enemmänkin kulttuurien välistä ymmärrystä ja 

yhteistyötä, kun taas LOPS2003:ssa painotetaan kulttuuri käsitteen tuntemista, sekä oman 

kulttuurin tuntemista ja vaalimista.  

 

Musiikissa nämä aihekokonaisuuksien muutokset eivät ole tulleet näkyviin, ainakaan 

opetussuunnitelman perusteissa (kuntakohtaisissa/ koulutuksen järjestäjän laatimassa 

opetussuunnitelmassa sisällöt voivat olla muuttuneet).  Vaikka opetuksella haluttaisiin yhä 



	   25	  

enemmän tukea eri kulttuurien yhteistyötä ja ymmärrystä, eivät musiikinkurssien 

kurssikohtaiset sisällöt ole opetussuunnitelman perusteissa juurikaan muuttuneet.  

 

Jyväskylän ammattiopiston Shidtin lukion rehtorin Ari Pokan mukaan aihekokonaisuuksien 

opetuksessa on jääty kauaksi tavoitteista. Syynä siihen hän pitää sitä, että 

aihekokonaisuuksien opettamisen suunnitteleminen ja toteuttaminen selkeiksi 

kokonaisuuksiksi on jäänyt koulujen vastuulle. Aihekokonaisuuksien opetusta on toteutettu 

monella eri tavalla ja esimerkiksi Schildtin lukiossa luotetaan, että aihekokonaisuudet opitaan 

koulun ulkopuolella tapahtuvassa oppimisessa.  

 

 

2.6  ARVIOINTI 
 

Arvioinnin näkökulma on lukion opetussuunnitelman perusteissa muuttunut. LOPS2015:ssa 

kerrotaan, että oppimisen arvioinnin ensisijainen tarkoitus on edistää ja tukea oppilaan 

oppimista. LOPS2003:ssa arviointi oli vain palautteenantojärjestelmä, jonka avulla arvioidaan 

mennyttä, eikä niinkään keskitytä tulevaan. 

  

”Opiskelijan oppimisen arvioinnin tehtävä on antaa opiskelijalle palautetta opintojen 
edistymisestä ja oppimistuloksista sekä lukion aikana, että lukio-opiskelun päättyessä.” 
(LOPS2003, 220) 
 
” Opiskelijan oppimisen arvioinnin tehtävänä on edistää opiskelijan oppimista. 
Lähtökohtana on, että opiskelijat ymmärtävät, mitä heidän on tarkoitus oppia ja miten 
oppimista arvioidaan.” (LOPS2015, 250) 

 

Läpi arvioinnin ohjeistuksen LOPS2015:ssa painotetaan sitä, että oppilaan tulee saada 

palautetta jo opiskelun aikana, eikä vasta sen päätyttyä. Myös Jyväskylän ammattiopiston 

Schildtin lukion musiikinopettaja Jukka Parviainen pitää arvioinnissa tärkeänä jatkuvaa ja 

välitöntä palautetta. ”Me vaihdamme ajatuksia ja arvioidaan sillä tavalla” sanoo Parviainen 

haastattelussa. 

 

Schildtin lukion rehtorin Ari Pokan mukaan arvioinnin muutokset olivat yksi suurimmista 

muutoksista koko opetussuunnitelman päivittämisprosessissa. Pokan mukaan itsearvioinnin ja 
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vertaisarvioinnin roolit nousivat suuremmiksi, ja ne myös merkittiin selkeämmin päivitetyissä 

perusteissa. Pokan mukaan arviointia ja sen käytänteitä tulisi myös yhdenmukaistaa eri 

koulujen välillä, se lisäisi yhdenmukaisuutta ja tasavertaisuutta. 

 

Musiikin ja muiden taito- ja taideaineiden arvioiminen numeraalisesti on hankalaa. Miten 

määritellä oppilaan taso pelkästään numeron avulla. Parviaisen mukaan liian usein käsitys 

arvioinnista on pelkästään se, että arviointi on vain numeraalista. Parviaisen sanoo, että 

joissain aineissa on helpompi sanoa onko oppilas ”kasi vai ysi”, mutta musiikissa pelkkä 

numeraalinen arviointi ei kerro vielä mitään, vaan opettajan pitäisi pystyä perustelemaan 

opiskelijalle mistä numero koostuu. Etenkin tästä syystä suullisen, rakentavan ja positiivisen 

palautteen antamisen merkitys korostuu musiikintunneilla.  

 

Kuten todettu positiivinen palaute lisää opiskelumotivaatiota ja itseluottamusta, mutta myös 

kielteistä ja rakentavaa palautetta on joskus annettava, tällöinkin pitää muistaa, että arvioinnin 

tulee keskittyä opiskelijan toimintaan, eikä persoonallisuuteen. Arviointi muokkaa oppijan 

käsitystä itsestään oppijana, minkä takia on tärkeää, että arviointi on asianmukaista ja 

realistista.  (Kiljunen 2009, 5.) 
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3 Lukion opetussuunnitelman päivittäminen Jyväskylässä 

 
Otin työssäni myös selvää siitä miten Jyväskylässä Schildtin lukiossa opetussuunnitelman 

päivitystyö tehtiin, minkälaisia ohjeistuksia annettiin ja minkälaista kokoonpanoa käytettiin. 

Kuntakohtaiset opetussuunnitelmat tehdään opetussuunnitelman perusteiden pohjalta, ja siksi 

muutokset kuntakohtaisissa opetussuunnitelmissa on hyvin samankaltaiset kuin 

opetussuunnitelman perusteissa. Haastattelin aiheeseen liittyen kahta henkilöä, Shildtin lukion 

rehtoria Ari Pokkaa sekä saman lukion musiikinopettajaa Jukka Parviaista. Heiltä sain tietoa 

liittyen opetussuunnitelman päivittämiseen.  

 

3.1 Opetussuunnitelmanluomisprosessi 

 
Pokka kertoo, että Jyväskylässä kuntakohtaista lukion opetussuunnitelmaa alettiin valmistella 

jo heti, kun opetussuunnitelman perusteet lähtivät ensimmäiselle lausuntokierrokselle. Syy 

sille miksi perusteiden lopullista versiota ei jääty odottamaan on yksinkertainen: ”Suomessa 

yleensä lausunnot eivät muuta (opetussuunnitelman perusteita) kauhean paljoa enää sitä 

valmista opetussuunnitelmatekstiä” (Pokka 2017). Syynä oli myös se, että 

opetussuunnitelman päivittämiseen jäi hyvin vähän aikaa. Aikaa siihen, että 

opetussuunnitelma pitää olla käytössä oli enää vain noin vuosi. (Pokka 2017.) 

 

Jo ennen lausuntokierrosta Jyväskylässä pidettiin ensimmäiset palaverit opetussuunnitelman 

päivittämisestä. Liikkeelle lähdettiin muodostamalla aikataulu lukion johtoryhmässä, johon 

kuuluu rehtorit ja lukiokoulutuksen johtaja. Haastateltavani Ari Pokka sai tehtäväksi johtaa 

Jyväskylän lukioiden opetussuunnitelmatyötä. Kun opetussuunnitelman perusteet menivät 

opetus- ja kulttuuriministeriön hyväksyttäväksi, perustettiin Jyväskylän lukio-opettajista 

opetussuunnitelmatyöryhmä, jota Pokka johti. (Pokka 2017.) 

 

Pokka kertoo, että opetussuunnitelmatyöhön ei tullut opetushallitukselta ”kauheen paljon” 

ohjeistusta. Opetushallituksen verkkosivuilta pystyi seuraamaan keskustelua ja ajatuksia, joita 

lukion opetussuunnitelma oli herättänyt. Pokka myös mainitsee, että meillä Suomessa 

opetushallitus on virasto johon pystyy tarpeen tullen ottamaan yhteyttä, jos tarve vaatii ja 
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”kyllä me pari kertaa sitten kysyttiinkin”. Opetushallitukselta pystyi siis 

opetussuunnitelmatyön yhteydessä kysymään neuvoa ja suosituksia muun muassa kurssien 

merkintätavoista tai painotuksista.  (Pokka 2017.) 

 
Yksi opetushallituksen laatimista opetussuunnitelman perusteiden päivitystyön 

suuntaviivoista oli se, että opetushallitus haluaa tukea mahdollisimman hyvin koulutuksen 

järjestäjien opetussuunnitelmatyötä. Joko opetushallitus ei onnistunut tässä tavoitteessaan 

parhaalla mahdollisella tavalla, tai sitten Jyväskylässä ei haluttu käyttää opetushallituksen 

apua parhaalla mahdollisella tavalla. Kyse voi olla myös siitä, että Pokalla oli myös 

aikaisempaa kokemusta opetussuunnitelmatyön johtamisesta noin kymmenen vuoden takaa, 

eli tämä oli Pokalle ”siinä mielessä tuttu proseduuri” (Pokka 2017.). 

 
Pokan mukaan tämä opetussuunnitelman perusteiden päivittäminen ei ollut kovinkaan suuri 

tai merkittävä, ja hän pitääkin tätä enemmänkin perusteiden tarkastuksena. Tietysti muutoksia 

on tullut, mutta enemmän muutoksia olisi kaivattu. Pokka sanookin, että hänen mielestään 

opetussuunnitelma on nykyään ”elävä kirja”, tarkoittaen sitä, että opetussuunnitelmaa 

muokataan ja tarkistetaan keskimäärin useammin kuin joka toinen vuosi, ei välttämättä 

kuitenkaan joka vuosi. (Pokka 2017) Tämä jos jokin on tärkeää opetuksen uudistamisen ja 

kehittämisen kannalta. Tärkeää on myös se, että opetussuunnitelmaa kunnioitetaan ja 

käytetään hyväksi.  

 
Suurimpina muutoksina opetussuunnitelmassa Pokka näkee arvioinnin kehittämisen ja 

teemaopinnot. Teemaopinnoista Pokka sanoo, että niissä hän haluaisi käyttää 

mahdollisimman tehokkaasti eri oppilaitosten yhteistyötä hyväkseen, onhan Jyväskylässä 

yliopisto ja ammattikorkeakoulu. Teemaopintojen aiheina hän mainitsee kybertekniikan, 

tekoälyn hyvinvointiteknologiassa ja hyvinvoinnin yleensä. Sen lisäksi aiheena voisi olla 

Jyväskylä; järjestettäisiin kurssi jossa käytäisiin läpi Jyväskylän historiaa ja kehittymistä.  

 

Kehitysehdotuksena opetussuunnitelman perusteisiin ja opetussuunnitelmaan Pokka ehdottaa, 

että niiden kieltä helpotettaisiin. Opetussuunnitelman kieli on tällä hetkellä niin vaikeaa, 

täynnä merkityksiä ja laajoja ajatuksia, että sitä on normaalin kansalaisen vaikea lukea ja 

ymmärtää. Pokka kertookin, että hän haaveilee opetussuunnitelman ”popularisoidusta” 
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versiosta, jota voitaisiin jakaa koteihin. Se olisi hyvä kädenojennus kotien suuntaan etenkin 

nyt, kun kodin ja oppilaitoksen yhteistyön merkitystä korostetaan enemmän kuin aiemmin.  

 

3.2 Musiikkilinja 
 

Schildtin lukion musiikkilinja noudattaa samaa tuntijakoa kuin yleisen linjan oppilaat. 

Schildtin lukio ei siis ole erityistehtävän saanut musiikkilukio, jossa tuntijakokin vaihtuisi, 

vaan musiikkilinja, jossa normaalin oppimäärän lisäksi opiskelijat opiskelevat 

poikkeuksellisen paljon musiikkia. Musiikkilinjalaisten kurssijärjestelyihin on Jyväskylän 

lukioiden uuden opetussuunnitelman myötä tullut muutoksia. Muutoksia on tapahtunut 

muissakin oppiaineissa, mutta myös musiikissa.  

 

Kurssien kokonaismäärä on pysynyt samana, mutta painotukset eri oppiaineiden välillä ovat 

hieman muuttuneet. Taulukossa punaisella näkyy edellisen tuntijaon kurssimäärät, ja mustalla 

nykyisen tuntijaon kurssimäärät. Taulukosta voidaan siis päätellä, että yksi syventävinä 

opintoina tarjottava valtakunnallinen kurssi on jäänyt musiikin osalta pois. Tämä tarkoittaa 

käytännön tasolla sitä, että entinen MU5, jonka otsikko oli ”Projektikurssi” ei ole enää 

pakollista järjestää lukioissa. Näin ollen pienempien lukioiden kohdalla vaarana on se, että 

mahdolliset halukkaat eivät enää saa projektikurssia, vaan on tyydyttävä neljään musiikin 

kurssiin.  

 

Jyväskylän lukioiden opetussuunnitelman musiikin tavoitteiden ja sisältöjen parissa oli 

opetussuunnitelman päivittämisen yhteydessä työskentelemässä neljä musiikinopettajaa, 

mukaan lukien Jukka Parviainen. Musiikin opetussuunnitelmatyöryhmälle annettiin ohjeeksi 

tiivistää edeltävä opetussuunnitelma mahdollisimman tiiviiksi paketiksi. (Parviainen 2017) 

Tämä tiivistäminen ei kuitenkaan johtunut opetussuunnitelman perusteiden muutoksista, vaan 

valitettavan huonosta taloudellisesta tilanteesta. 

 

 

 

 

 



	   30	  

 

 

Taulukko 1. Valtioneuvoston asettama lukion tuntijako 

 

 
 

Opetussuunnitelmasta jätettiin pois vapaasäestys-, bändi-, teoria- sekä kansanmusiikkikurssit. 

Opetussuunnitelmaan lisättiin yksi, kuudes projektikurssi. (Jyväskylän lukioiden 

opetussuunnitelma 2015) Haastateltuani Schildtin lukion musiikinopettajaa Jukka Parviaista 

kävi kuitenkin ilmi, että käytännön tasolla muutokset eivät ole kovin suuria. Päivityksessä 

opetussuunnitelmasta poistetut kurssit olivat kursseja, joita harvemmin järjestettiin. Nyt jos 

tulee tilanne, että esimerkiksi halutaan järjestää kansanmusiikkikurssi, voidaan se toteuttaa 

projektikurssina. (Parviainen 2017.) 
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4 Pohdinta 
 
Tutkimukseni alussa tavoitteeni oli selvittää miten lukion opetussuunnitelman perusteiden 

muutokset ovat vaikuttaneet Jyväskylän ammattiopiston Schildtin lukion musiikkilinjan 

opetussuunnitelmaan ja arkeen. Tutkimusten edetessä huomasin, että muutokset ovat hyvin 

pieniä, minkä takia tutkimuksen painopiste kuin istestään siirtyi lukion opetussuunnitelmien 

perusteiden muutosten perusteelliseen tarkasteluun ja niiden liittämiseen musiikkiin. Halusin 

kuitenkin säilyttää kosketuksen koulutodellisuuteen, enkä vain puhua opetussuunnitelman 

perusteiden muutoksesta, ja sen takia tutkin myös muutosten vaikutusta Schildtin lukiossa, 

erityisesti musiikkilinjalla.  

 

Onnistuin mielestäni hyvin selvittämään opetussuunnitelman perusteiden päivitystyössä 

tehtyjä muutoksia ja sekä kuvittelemaan sitä, mitä nämä muutokset voisivat käytännössä 

tarkoittaa musiikinopetuksessa. Saamiani tuloksia voi käyttää, jos haluaa tietää mitä eroa 

vanhan ja uuden opetussuunnitelman perusteissa on (poislukien ainekohtaiset sisällöt ja 

tavoitteet), eikä halua lukea kaksia opetussuunnitelman perusteita läpi. Kokemukseni mukaan 

etenkin opiskelijoiden joukossa on henkilöitä jotka ovat innostuneet aiheesta, ja kertoneet 

haluavansa tietää muutoksista.  

 

Kuten sanottu, opetuksen sekä oppilaitosten toimintakulttuurin hyvän tason säilyttämiseksi ja 

kehittämiseksi on välttämätöntä, että opetussuunnitelman perusteita päivitetään ja tarkastetaan 

jatkuvasti. Toimintakulttuurin, tuntijaon ja opetussuunnitelman suhteen tulee tehdä rohkeita 

päätöksiä, jotta työ opetuksen laadun maksimoinnin kanssa edistyy ja suomalainen koulutus 

säilyttää asemansa pisa-tutkimusten kärkikastissa ja ennen kaikkea, jotta nuorisolle ja tuleville 

sukupolville taattaisiin mahdollisimman hyvät eväät elämään. 
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