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Opetus- ja kulttuuriministeriölle 

kirjaamo@minedu.fi 

lukiokehittaminen@minedu.fi  

 

Asia:  pyyntönne ehdotuksista lukion kehittämiseksi  

 

Viite:  kirjeenne 24.2.2017 Dnro OKM/4/530/2017 

 

OAJ:n ehdotukset opetus- ja kulttuuriministeriölle lukion kehittämisestä 

 

Pyydettyinä ehdotuksina lukion kehittämisestä lausuu Opetusalan Ammattijärjestö 

OAJ seuraavan: 

 

Lukion kehittäminen on ajankohtainen ja tärkeä asia. OAJ on hyvin tyytyväinen 

siihen, että lukiokoulutusta kehitetään sekä siihen, että OAJ:llä on nyt mahdollisuus 

tuoda esiin omat näkemyksensä lukion kehittämistarpeista. 

 

Suomalaisella lukiojärjestelmällä on paljon kehittämistarpeita, mutta myös 

vahvuuksia, joita ei saa kehittämisen hetkellä hukata. Näistä on pidettävä kiinni: 

 

• yleissivistävyys 

• alhainen keskeyttämisprosentti 

• hyvä ja nopea läpäisy 

• arvostettu päättötutkinto 

• kattava toimipisteverkko 

• kevyt hallinto 

• motivoituneet koulutuksenjärjestäjät 

• kelpoiset ja motivoituneet lukion opettajat 

• opettajien ainedidaktinen osaaminen. 

 

Lukion perustehtävän kehittäminen 

 

Lukion perustehtävä ja profiili kaipaavat kirkastamista. Lukiolain 1 § mukaan lukio-

opetus on yleissivistävää ja antaa valmiudet aloittaa opiskelun yliopistoissa, 

ammattikorkeakouluissa ja lukion oppimäärään perustuvassa ammatillisessa 

koulutuksessa. Valtaosa opiskelijoista jatkaa korkeakouluihin ja korkeakoulujen 

opiskelijoista pääosa on käynyt lukion. Lukiolain 2 § mukaan lukiolla on myös 

kasvatustehtävä tukea opiskelijoiden kasvua tasapainoisiksi ja sivistyneiksi ihmisiksi 

ja yhteiskunnan jäseniksi. Perustehtävän kirkastamiseksi on tarpeen: 
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• lisätä yhteistyötä korkeakoulumaailman kanssa 

• tarjota lukiolaisille nykyistä paremmat mahdollisuudet kansainvälistymiseen 

• syventää lukiokoulutusta koskevaa tietopohjaa tekemällä v. 1994 koottua Lukion 

tila-selvitystä vastaava, päivitetty selvitys tulevien kehittämispäätösten tueksi 

• vaalia ja kehittää myös lukion kasvatustehtävää muiden kehittämiskohteitten 

ohella 

• laatia lukiokoulutukselle laatukriteerit. 

 

Lukion pedagoginen kehittäminen 

 

Lukioaikana opitaan ne perustaidot ja tiedot, jotka ovat tarpeen korkeakouluissa 

tapahtuvaa opiskelua varten. Lukion pedagogiikan on edistettävä lukiokoulutuksen 

tavoitteita. Pedagogiikan kehittäminen edellyttää opettajien täydennyskoulutuksen 

tehostamista. 

 

• Opiskelutaitojen kehittämistä on parannettava. 

• Tutkivaa otetta opiskeluun on lisättävä. 

• Lukion työhön ja opiskeluun on saatava enemmän toiminnallista otetta, kuten 

oppiainerajat ylittäviä projekteja. 

• Hyviä käytäntöjä on etsittävä ja tehtävä tunnetuksi (pedagogisia ja organisointiin 

liittyviä). 

• Ylioppilastutkinnon reaalikoetta on kehitettävä laajempia kokonaisuuksia ja 

erilaisia näkökulmia mittaavaksi, esim. useamman reaaliaineen yhteinen koe. 

• Lukioon tarvitaan digitutor-opettajat.  

• Erityisen tehtävän saaneiden lukioiden joukkoon on tulossa valtakunnallinen 

kehittämistehtävä, tätä tehtävää on hyödynnettävä lukioiden pedagogisessa 

kehittämistoiminnassa. 

 

Horisontaalinen ja vertikaalinen yhteistyö 

 

Oppilaitosten välisellä yhteistyöllä ja verkottumisella voidaan tehostaa ja tukea lukioiden 

toimintaa. 

 

• Kurssitarjonnan ja valinnaisuuden sekä kattavan lukioverkon turvaamiseksi on 

tarpeen lisätä verkostoitumista lukioiden kesken. 

• Iso osa haja-asutusalueiden lukioista toimii samassa kiinteistössä peruskoulun 

yläkoulun kanssa, mikä tarjoaa mahdollisuuden yhteistyöhön myös opetuksessa. 

Nykyiset yhteistyömuodot tulee kartoittaa ja tehdä tunnetuksi. Yhteistyöhön tulee 

kannustaa esim. matemaattisesti lahjakkaiden opiskelijoiden saamiseksi 

suorittamaan lukion kursseja jo peruskouluaikana.  

• Korkeakouluyhteistyötä varten on luotava kansallinen ohjelma. Lukioaikana tehdyt 

korkeakouluopinnot opinnot tulee voida lukea hyväksi korkeakouluopintoihin. 
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• Yhteistyön keinoin voidaan myös lyhentää opintojen kestoa ja nopeuttaa siirtymistä 

työelämään. 

 

Tuntijaon kehittäminen 

 

Lukion tuntijako vahvistettiin poikkeuksellisen vireän kansalaiskeskustelun 

saattelemana v. 2014 lopulla ja otettiin käyttöön syksyllä 2016. Lukion tuntijako olisi 

voinut olla hieman valinnaisempi ja teemakurssien sisällöt olisi pitänyt jättää lukioiden 

itsensä päätettäviksi. Teemakurssien osalta olisi pitänyt menetellä niin, että jokaisen 

lukiolaisen tulisi opiskella vähintään yksi teemakurssi. 

 

Uuden tuntijaon valmistelu tulee käynnistää 2020-luvun alkupuolella. Ennen 

valmistelun käynnistämistä on määriteltävä ne yhteiset osiot, joiden hallintaa kaikilta 

lukiolaisilta edellytetään. Lukion oppiaineet muodostavat lukion yleissivistävän 

tehtävän kannalta myös kokonaisuuden. Niinpä mitään yksittäistä oppiaineryhmää ei 

tule lukiossa muuttaa kokonaan valinnaisaineiksi, jottei kokonaisuus kärsi. Nuoren 

pakottaminen liian varhaiseen erikoistumiseen valinnaisuuden kautta voi johtaa 

seuraamuksiin, jossa todelliset mahdollisuudet jatko-opintojen valintaan eivät enää 

ole toteutettavissa.  

 

Lukio ei vain valmenna jatko-opintoihin, vaan lukiolla on myös nuoren kasvulle tärkeä 

merkitys. Eri oppiaineet tukevat tätä kasvua. Reaaliaineissa esimerkiksi opitaan 

tärkeiden tietojen lisäksi kriittisyyttä ja analyyttisyyden taitoja, jotka edistävät 

kansalaisen elämän kannalta keskeisten taitojen kehittymistä. Taito- ja taideaineilla 

on oma merkityksensä nuoren kasvulle, mutta myös oppilaitoksen yhteisöllisyydelle.  

 

Yhdessä eri oppiaineista muodostuu kokonaisuus, jonka lopputulemana on 

tasapainoinen, sivistynyt ja jatko-opintoihin motivoitunut osaaja, ylioppilas. 

 

Uusi tuntijako voi olla hieman nykyistä valinnaisempi. Ennen tuntijaon valmistelun 

aloittamista on tehtävä tarvittavat taustaselvitykset ja arvioitava nykyisen tuntijaon ja 

tuntijakokokeilun vaikutukset. Lisäksi on tehtävä tarvittavat lainmuutokset (katso 

kohta lainsäädännön muutostarpeet). 

 

Ns. korimalli sopii lukion tuntijakoon huonosti. Kohdistuessaan vain yhteen 

aineryhmään (reaaliaineet) se kohdentaa opiskelijan valinnaisuutta lukion 

perustehtävän kannalta haitallisella tavalla ja heikentää opiskelijan mahdollisuuksia 

yksilöllisten opintopolkujen luomiseen. Tuntijaon kehittämisessä tulee ottaa huomioon 

seuraavat asiat: 

 

• Valinnaisuutta lisätään kohtuullisesti ja kaikille yhteinen osaamisperuste 

määritellen. 
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• Teemakurssien sisällöt jätetään lukioiden itsensä päätettäviksi ja osa 

teemakursseista tehdään pakollisiksi. 

• Kielivarannon kaventuminen on estettävä. 

• LUMA-osaamista on lisättävä. 

• Erityisopetus on saatava lukioon. 

• Opinto-ohjauksessa on panostettava henkilökohtaisen ohjauksen 

kehittämiseen. Yhdellä päätoimisella opinto-ohjaajalla tulisi lukiossa olla 

enintään 200 ohjattavaa. 

• Erityisen koulutustehtävän saaneiden lukioiden tekemä työ on saatava 

hyödynnettyä lukioiden pedagogisessa kehittämisessä nykyistä paremmin. 

 

Rahoituksen kehittäminen 

 

Lukiokoulutuksen rahoituksen taso on vuosina 2014-2015 tehtyjen leikkausten jäljiltä 

sellainen, ettei se kata lukiokoulutuksen järjestämisestä aiheutuvia kustannuksia. 

Koulutuksen järjestäjän joutuvat maksamaan omista rahoistaan ylimääräistä 

keskimäärin 1000 euroa opiskelijaa kohden vuodessa. Kaikki koulutuksen järjestäjät 

eivät halua tai voi näin menetellä. Niinpä on ajauduttu tilanteeseen, jossa opiskelijat 

ovat eriarvoisessa tilanteessa sen mukaan, kenen koulutuksen järjestäjän lukiossa he 

opiskelevat. Näin ei voi jatkua. 

 

• Lukiokoulutuksen rahoituksen valtionosuus on pikaisesti korjattava tasolle, 

joka vastaa lukiokoulutuksen järjestämisen todellisia kustannuksia. 

• Lukiokoulutuksen rahoitusta on uudistettava siten, että rahoitus tukee 

koulutuksen saavutettavuuden kannalta tärkeiden lukioiden säilymistä. Tämä 

merkitsee sitä, että nykyisen pienten lukioiden rahoituksen tilalle kehitetään 

saavutettavuuslisän tapainen rahoituksen muoto. 

• Lukiokoulutuksen rahoitukseen ei tule lisätä tuloksellisuusrahoitusta, ellei 

voida löytää sellaisia indikaattoreita tuloksellisuudelle, jotka aidosti edistävät 

lukion kehittämistä. 

• Toisen asteen rahoituksen on tuettava mahdollisuuksia lukiokoulutuksen ja 

ammatillisen koulutuksen väliseen yhteistyöhön. Tämä on ammatillisen 

koulutuksen reformissa unohdettu. 

 

Lainsäädännön muutostarpeet 

 

Lukion tuntijakoa laadittaessa on törmätty ongelmiin, jotka koskevat lukion eri 

oppiaineitten erilaista asemaa lainsäädännössä. Perusopetuksessa ja ammatillisella 

toisella asteella on mahdollisuus saada erityisopetusta, mutta lukiossa käytännöt eri 

koulutuksen järjestäjillä vaihtelevat. Lukion lainsäädäntö ei erityisopetusta tunne, vaikka 

erityisopetuksen tarve on ilmeinen. Lukuisat selvitykset ovat nostaneet esiin 

opiskelijoiden henkilökohtaisen opinto-ohjauksen riittämättömyyden lukioaikana. 

Tässäkin tilanteet suuresti vaihtelevat eri koulutuksen järjestäjien välillä. Asiaan 
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tarvitaan korjaus lain tasolla. Lukiolakiin on 1998 jälkeen tullut suuri määrä muutoksia. 

Lukiolakia tulisikin pikaisesti tarkastella kokonaisuutena ja tehdä siihen kokonaisuuden 

tarvitsemat muutokset. Näitä ovat esim. seuraavat: 

 

• Lukiolain eri oppiaineita koskevat kohdat tulee saattaa tämän päivän 

koulutustarpeita vastaavalle tasolle. 

• Lukiolakiin tulee saada maininnat opiskelijan oikeudesta erityisopettajan 

antamaan erityisopetukseen. 

• Lukiolakiin on myös saatava kirjaus opiskelijan oikeudesta opinto-

ohjaajan antamaan henkilökohtaiseen opinto-ohjaukseen. 

 

Tulevaisuuden lukio on: 

 

• Aikaansa seuraava ja vetovoimainen toisen asteen koulutusmuoto, joka 

antaa hyvät valmiudet jatko-opintoihin.  

• Lukiokoulutuksen saavutettavuus on hyvä ja lukiot ovat verkottuneet 

turvatakseen koulutuksen monipuolisuuden ja saavutettavuuden.  

• Lukiokoulutuksen resursointia on parannettu. 

• Lukion opettajat ovat kelpoisia aineenopettajia, joiden edellytykset oman 

ammattitaitonsa ylläpitoon on turvattu kehityskeskusteluissa yhdessä 

laadituilla kehittämissuunnitelmilla ja säännöllisillä täydennyskoulutuksilla. 

 

Yhteenveto OAJ:n keskeisistä ehdotuksista:  

 

• Lukion tilasta on tehtävä perusteellinen selvitys/arviointi. 

• Lukiolaki on päivitettävä. 

• Lukion rahoituksen tasoa on nostettava lukiokoulutuksen todellisia 

kustannuksia vastaavalle tasolle. 

• Lukioverkon kattavuus on turvattava ja rahoitukseen on saatava 

saavutettavuutta tukeva elementti. 

• Lukioiden kehittämisessä hyödynnetään erityisen tehtävän saaneiden 

lukioiden osaamista. 

• Lukioiden ylläpitäjinä tulee pääsääntöisesti olla nykyistä suuremmat 

kunnat tai muutoin vahvemmat koulutuksenjärjestäjät.  

• Lukiokoulutusta varten on laadittava laatukriteerit. 

• Lukiolakiin on saatava maininnat opiskelijan oikeuksista erityisopetukseen 

ja henkilökohtaiseen opinto-ohjaukseen. 

• Lukioiden ja korkeakoulujen yhteistyön tehostamiseksi on tehtävä 

kansallinen ohjelma. 

• Lukioiden yhteistyötä perusopetuksen yläkoulun kanssa on lisättävä. 

• Lukioiden kielivalikoiman supistuminen on pysäytettävä ja kielten 

opiskelua tulee lisätä. 

• Lukion LUMA-osaamista on tuettava. 
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• Mahdollista valinnaisuuden lisäämistä ei tule kohdentaa vain johonkin 

oppiaineryhmään, vaan sen tulee kohdentua tasapuolisesti eri 

oppiaineisiin, lukion perustehtävän kokonaisuus huomioiden. 

• Lukion pedagogista kehittämistä on vahvasti tuettava. 

• Lukion päättötutkintona on oltava ylioppilastutkinto, jota on edelleen 

kehitettävä. 

 

 

OPETUSALAN AMMATTIJÄRJESTÖ OAJ 

  

 

 

 

 

 

Heljä Misukka 
koulutusjohtaja 

Olavi Arra 
erityisasiantuntija 


