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Kesäinen lukiotervehdys! 

 

Lukuvuosi 2015 – 2016 alkaa yhä useammalta jäädä taakse ja 

lomakausi odottaa jo pian. On hyvä luoda pikakatsaus muutamaan 

ajankohtaisimpaan lukioasiaan ennen lukioväen siirtymistä 

kesälaitumille, sillä paljon on tapahtunut – ja paljon on myös taas 

tapahtumassa. 

 

Lukio kiinnostaa nuoria 

Lukiokoulutuksen suosio on nuorten keskuudessa hyvällä tasolla. 

Kevään yhteisvalintaan osallistuneista peruskoulun 

päättöluokkalaisista 55,8 prosentilla ensisijaisena hakukohteena oli 

lukio. Opetus- ja kulttuuriministeriön viime viikolla julkaisemasta 

nuorten asenteita selvittävästä tutkimuksesta käy ilmi 

samansuuntainen tulos. Tutkimuksen mukaan 58 prosenttia tämän 

vuoden helmi-maaliskuussa haastatelluista yhdeksäsluokkalaisista 

aikoi hakea lukioon.   

Tutkimuksen mukaan sekä lukion toisen vuoden opiskelijat että 

yhdeksäsluokkalaiset pitivät tärkeimpinä opiskelupaikan 

valintakriteereinä alan kiinnostavuutta, mahdollisuutta saada 

mahdollisimman korkea ja hyvä koulutus, omaa kunnianhimoa ja 

menestyshalua, halua päästä hyväpalkkaiseen työhön ja 

mahdollisuutta jatkaa opintoja luontevasti ammattikorkeakoulussa 

tai yliopistossa. Kavereiden mielipiteille ei annettu juuri arvoa, mutta 

sen sijaan opon ja vanhempien mielipiteen merkitys ja mahdollisuus 

räätälöidä koulutuksen sisältöä ovat aiempaa tärkeämpiä 

opiskelupaikkaa valittaessa. Nuoret ovat vastuullisia valinnoissaan. 

 

Opetussuunnitelmatyö saavuttamassa välitavoitteen  

Päättyvä lukuvuosi on ollut opetussuunnitelmien valmistelun aikaa. 

Koulutuksen järjestäjät ovat joka puolella maata hyväksyneet 

viimeisten viikkojen aikana uusia opetussuunnitelmia, jotka otetaan 

http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Koulutus/artikkelit/ammatillisen_koulutuksen_vetovoima/liitteet/Yhteenvetoraportti_amm_koul.pdf
http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Koulutus/artikkelit/ammatillisen_koulutuksen_vetovoima/liitteet/Yhteenvetoraportti_amm_koul.pdf
http://www.prolukio.fi/
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käyttöön elokuussa. Yksi välitavoite tulee näin ollen saavutetuksi, 

kun paperit saadaan kuntoon. Sen sijaan käytännön työ jatkuu 

myös ensi lukuvuonna muun muassa pedagogiikan, 

oppimisympäristöjen ja toimintakulttuurin uudistamisen parissa. On 

ilahduttavaa, miten monessa lukiossa opetussuunnitelmatyötä 

käytetään oman oppilaitoksen kehittämisen välineenä. 

Lukiokoulutuksen uudistumista tukevat myös erilaiset 

kehittämishankkeet. Näistä Uusi lukio – uskalla kokeilla –ohjelma 

sisältää kaksi eri kokonaisuutta. Ensinnäkin Opetushallituksen 

lukioiden valtakunnallisessa kehittämisverkostossa on mukana 84 

lukiota. Lisäksi kaikilla muillakin lukioilla on mahdollisuus 

osallistua alueellisiin tilaisuuksiin. Näin opetussuunnitelman 

paikallinen toteuttaminen saa lisätukea muilta lukioilta. Toiseksi 

opetus- ja kulttuuriministeriön käynnistämässä tuntijakokokeilussa, 

jossa opiskelijoilla on halutessaan mahdollisuus hieman 

valinnaisempaan kokeilutuntijakoon, hankitaan kokemuksia 

seuraavaa tuntijakovalmistelua varten. Kokeiluun on hyväksytty 

mukaan 28 lukiota eli käytännössä vastaava määrä kuin 

ylioppilastutkinnon rakennekokeilussa sen ensi vuosina.  

   

Ylioppilastutkinnon kehittäminen valinkauhassa 

Maan hallitus julkisti syyskuussa 2015 toimenpidesuunnitelmansa 

hallitusohjelman kärkihankkeiden toimeenpanemiseksi. 

Lukiokoulutuksen näkökulmasta osaamisen ja koulutuksen 

kärkihanke 3, jossa tavoitteena on nopeuttaa työelämään siirtymistä, 

on tärkeä. Sen mukaan ylioppilastutkintoa pyritään laadittavan 

toimenpideohjelman mukaan hyödyntämään paremmin 

korkeakoulujen valintamenettelyssä. Suunnitelma päivitettiin pari 

kuukautta sitten huhtikuussa. 

Median perusteella voi tosin helposti saada kuvan, että 

ylioppilastutkinnon kehittämistä koskeva keskustelu lähti liikkeelle 

vasta VATT:n keskustelupaperista huhtikuun lopulla tai 

Opetushallituksen pääjohtajan Ylen aamu-tv:ssä toukokuun alussa 

antamasta haastattelusta. Yhtä kaikki, nyt asiassa on tapahtumassa 

monella rintamalla. Ensinnäkin kaikille tuttu ylioppilastutkinnon 

sähköistyminen etenee suunnitelmien mukaan siten, että lukioissa 

on valmistauduttu hyvin ylioppilastutkinnon ensimmäisiin sähköisiin 

kokeisiin ensi syyskuussa.  

Toiseksi opetus- ja kulttuuriministeriö on yliopistojen kanssa kevään 

aikana ja ammattikorkeakoulujen kanssa ensi syksynä käymissään 

tulosneuvotteluissa pyytänyt korkeakouluilta esityksiä 

http://www.minedu.fi/OPM/Koulutus/koulutuspolitiikka/Hankkeet/lukiokoulutus/?lang=fi
http://www.oph.fi/ajankohtaista/tiedotteet/101/0/lukioiden_kehittamisverkosto_uudistamaan_lukiokoulutusta
http://www.minedu.fi/OPM/Verkkouutiset/2016/05/lukion_tuntijakokokeilu.html
http://valtioneuvosto.fi/documents/10184/321857/Toimintasuunnitelma+strategisen+hallitusohjelman+k%C3%A4rkihankkeiden+ja+reformien+toimeenpanemiseksi.pdf/92b90c0e-9154-487f-bbf8-543cb6433dd6
http://valtioneuvosto.fi/hallitusohjelman-toteutus/osaaminen
http://valtioneuvosto.fi/hallitusohjelman-toteutus/osaaminen/karkihanke3
http://valtioneuvosto.fi/documents/10184/321857/Toimintasuunnitelma+strategisen+hallitusohjelman+k%C3%A4rkihankkeiden+ja+reformien+toimeenpanemiseksi+2015%E2%80%932019%2C+p%C3%A4ivitys+2016/305dcb6c-c9f8-4aca-bbbb-1018cd7a1fd8
http://www.vatt.fi/policy-brief/parempi-tapa-valita-korkeakouluopiskelijat
http://yle.fi/uutiset/opetushallituksen_paajohtaja_pitkala_ylioppilastutkinnon_voisi_poistaa/8866978
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opiskelijavalintojen kehittämiseksi. Kolmanneksi opetus- ja 

kulttuuriministeri on nimittänyt työryhmän laatimaan lokakuun 

loppuun mennessä toimenpideohjelman ylioppilastutkinnon 

hyödyntämiseksi korkeakoulujen opiskelijavalinnoissa. Neljänneksi 

ministeri nimitti tämän viikon maanantaina työryhmän selvittämään 

keskeisiä ylioppilastutkinnon kehittämistarpeita. Työryhmän 

määräaika on ensi vuoden maaliskuun lopussa. Pro Lukion mielestä 

on tärkeää, että keskustelu niin lukiokoulutuksessa hankitun 

osaamisen osoittamisesta, ylioppilastutkinnon roolista ja sisällöstä 

kuin korkea-asteen opiskelijavalintojen kehittämisestä muodostavat 

kokonaisuuden. Tämän takia on hyvä, että asiassa edetään laajalla 

rintamalla. 

 

Vieläkö muuta? 

Tiedämme hyvin, että lukiokoulutuksen ammattilaisten ja kehittäjien 

on seurattava myös muuta toimintaympäristössä tapahtuvaa 

toimintaa. Lukio ei nimittäin toimi tyhjiössä. Tämän takia on oltava 

perillä muun muassa ammatillisen koulutuksen reformista.  

Toisen asteen ammatillisen koulutuksen reformin valmistelu on nyt 

edennyt siihen vaiheeseen, että keskeiset ehdotukset ovat 

parhaillaan luettavina. Niitä voi myös kommentoida verkossa 

24.6.2016 saakka. Ehdotuksessa on esimerkiksi pohdittu 

ammatillisen koulutuksen rahoitusjärjestelmän uudistamista. Teema 

on senkin takia mielenkiintoinen, että myös lukiokoulutuksen 

rahoitusjärjestelmän uudistamisen käynnistäminen on eduskunnan 

hyväksymässä tämän vuoden talousarviossa. 

Toisen asteen koulutusviennin edistämistä selvitellyt työryhmä 

luovuttaa toimenpide-esityksensä tiistaina 28.6. ministerille. Tämä 

liittyy ministeriön maaliskuussa julkistaman koulutusviennin 

tiekartan pohjalta käynnistettyyn työhön. Työ on tärkeä, koska 

erityisesti lukiokoulutuksen toimijoiden (mm. lukiot ja koulutuksen 

järjestäjät) hajanaisuus ja vaillinaiset resurssit ovat estäneet 

toiminnan ajattelemisen laajempana koulutusvientinä. Taitaapa 

meillä olla puutteita myös tuotteistamisessa ja markkinoinnissa. 

Siksi on hyvä, että työryhmä on pystynyt tarkastelemaan muun 

muassa lukiokoulutuksen koulutusviennin esteitä ja edistämistä.    

Paljon muutakin on tapahtumassa. Lukiokentän – ja myös Pro 

Lukion hallituksen – on oltava tarkkana mietittäessä sote-ratkaisun 

vaikutuksia esimerkiksi opiskelijahuoltopalveluihin. Lukioväen on 

oltava myös rohkeasti mukana hakemassa ratkaisuja tulevaisuuden 

kunnasta niin paikallisesti kuin valtakunnallisesti, sillä 

http://www.minedu.fi/OPM/Tiedotteet/2016/06/ylioppilastutkinto.html?lang=fi&extra_locale=fi
http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Tapahtumakalenteri/2016/06/AM_reformin_keskeisia_ehdotuksia_luonnos_030616.pdf
http://budjetti.vm.fi/indox/sisalto.jsp?year=2016&lang=fi&maindoc=/2016/aky/aky.xml&opennode=0:1:11:263:701:729:
http://minedu.fi/export/sites/default/OPM/Julkaisut/2016/liitteet/okm9.pdf?lang=fi
http://minedu.fi/export/sites/default/OPM/Julkaisut/2016/liitteet/okm9.pdf?lang=fi


4 
 

toimintaympäristö muuttuu ratkaisevasti koko maassa vuoden 2019 

alussa – ja joillakin alueilla jo vuonna 2017 tai 2018! On myös syytä 

muistaa, että erityistehtävälukioiden saama väliaikainen jatkoaika 

1.8.2016 – 31.7.2017 umpeutuu jo vuoden kuluttua. Pro Lukio pitää 

tärkeänä, että jatkon askelmerkit ratkeavat senkin osalta 

mahdollisimman pian ja niistä tiedotetaan lukiokentälle. 

 

Valtakunnallinen lukioseminaari 3. – 4.11.2016  

Pro Lukion Valtakunnallinen lukioseminaari lähestyy. Ajankohtahan 

on 3. – 4.11.2016 ja paikkana on Radisson Blu Royal keskellä 

Helsinkiä eli linja-autoaseman takana Kampissa. Lopullinen ohjelma 

valmistuu elokuussa, jolloin alkaa myös ilmoittautuminen 

seminaariin. Kuten edeltä olet huomannut, lukiokoulutuksessa on 

erittäin paljon kiinnostavaa keskusteltavaa marraskuun alussa.  

Opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen linjaa 

seminaarin avauspuheenvuorossaan lukion uudistamisen tavoitteita 

ja eduskunnan sivistysvaliokunta keskustelee paneelissa lukion 

tilasta ja uudistamisesta. Ylioppilastutkinnon hyödyntämistä korkea-

asteen opiskelijavalinnoissa valmistelleen työryhmän työ päättyy 

juuri seminaarin alla, joten hetki on otollinen käydä 

ajankohtaiskeskustelua. Tähän on tilaisuus työryhmää johtaneen 

ryhmäpäällikkö Johanna Moision ja lukion päättötutkinnon 

kehittämistä pohdiskelevan Opetushallituksen pääjohtaja Aulis 

Pitkälän johdolla. Elokuussa näet myös, kenen kanssa johtaja Terhi 

Päivärinta keskustelee seminaarissa tulevaisuuden kunnasta 

lukiokoulutuksen toimintaympäristönä. Ja paljon muuta 

mielenkiintoista on odotettavissa – unohtamatta tietenkään 

lukioväen keskinäisiä porinoita työpajoissa ja niiden ulkopuolella. 

Varaa siis vuoden keskeisin lukiotapahtuma jo kalenteriisi!  

Pro Lukio ry kiittää lukioväkeä hyvästä työstä lukuvuonna 2015 – 

2016 ja toivottaa rentouttavaa kesää!  

 

22. kesäkuuta 2016  

 

 
 

Kyösti Värri 

puheenjohtaja 

 

Pro Lukio ry:n jäseneksi 
voi liittyä täyttämällä 

jäsenlomake täällä! 

https://peda.net/yhdistykset/prolukio/lukioseminaari
http://www.prolukio.fi/
https://peda.net/yhdistykset/prolukio/liity-j%C3%A4seneksi/j
http://www.prolukio.fi/
http://www.prolukio.fi/

