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Lukiokoulutusvuosi 2015 on päättymässä – osin odotetusti ja osin hyvin 

eri tavalla kuin vuosi sitten ennakoitiin! 

 

Ennakoin vuosi sitten Pro Lukion jäsenkirjeessä 19.12.2014, että vuodesta 2015 on 

tulossa lukiokoulutuksen supervuosi. Olihan maan hallitus päättänyt marraskuussa 

2014 lukiokoulutuksen uusista tavoitteista ja tuntijaosta, mikä merkitsi tavatonta 

kiirettä ensin Opetushallitukselle opetussuunnitelman perusteiden laatimisessa ja 

sitten vuorostaan lukioille ja lukiokoulutuksen järjestäjille. Opetushallitus antoikin 

opetussuunnitelmien perusteet nuorten lukiokoulutukseen lokakuussa, 

valmistavaan koulutukseen marraskuussa ja nyt viimeksi tänään aikuisten 

lukiokoulutukseen. Lukioissa on riittänyt kiirettä syksyn aikana. Nyt kun 

kalenterivuosi on päättymässä, voidaan sanoa, että opetussuunnitelmien uusiminen 

on lukioissa hyvässä vauhdissa. Pro Lukio on ylpeä lukioväen rivakasta ja 

vastuullisesta otteesta opetussuunnitelmatyössä. 

Kaksi muuta syytä supervuosinimitykselle oli tietenkin siinä, että hallitus oli antanut 

joulukuun alussa 2014 eduskunnalle lakiesitykset, joiden tavoitteena oli ensinnäkin 

lakkauttaa kaikki järjestämisluvat vuoden 2016 lopussa ja uusia lukiokoulutuksen 

rahoitusjärjestelmä. Ensimmäinen näistä lakiesityksistä raukesi ja toinen kaatui 

eduskunnassa maaliskuussa. Näin ollen tämä vuosi on päättymässä 

lukiokoulutuksen näkökulmasta kovin eri tavalla kuin mitä vuosi sitten ennakoitiin.  

 

Pro Lukion joulukortti 
suomeksi ja ruotsiksi! 

http://www.prolukio.fi/
http://www.prolukio.fi
http://www.aamulehti.fi/Kotimaa/1194966974314/artikkeli/epaselva+rahoituslaki+sotki+lukiohaun+sastamalassa.html
https://peda.net/yhdistykset/prolukio/plj/plj:file/download/954042254347f6872ee5805ef88d99385fcc7a7f/Pro%20Lukion%20joulukortti.pdf
https://peda.net/yhdistykset/prolukio/plj/pro-lukios-julkort:file/download/7aa30f8976105c7fb99be9d99ef507bc6369e1aa/Pro%20Lukios%20julkort


   JÄSENKIRJE 
 
   17.12.2015 
 

 

Moni lukio ja lukiokoulutuksen järjestäjä ehti käynnistää viime lukuvuonna 

valmistelut ja keskustelut esimerkiksi naapureiden kanssa uuden järjestämisluvan 

hakemiseksi. Näyttää siltä, että tuo työ päättyi tai ainakin keskeytyi useimmilla 

seuduilla maaliskuussa. Toisaalta se kuitenkin näyttää jättäneen jälkensä siihen, 

että moni lukio tekee tällä hetkellä seudullista opetussuunnitelmatyötä yhteistyössä 

naapureidensa kanssa, vaikka koulutuksen järjestäjä olisi eri.  

Lukiokoulutuksen rahoitusjärjestelmä tullaan uudistamaan, vaikka sitä koskeva 

edellinen lakiesitys kaatui eduskunnassa maaliskuussa. Asia on kirjattu valtion ensi 

vuoden talousarvioon. Kyse on siis niistä perusteista, joilla valtion (ja siihen sisältyvä 

kuntaosuus) rahoitus lukiokoulutukseen suunnataan koulutuksen järjestäjille. 

Kokonaan toinen asia on lukiokoulutuksen kokonaisrahoituksen kehitys. 

  

 

Lukiokoulutuksen asetuksella vahvistettu keskimääräinen yksikköhinta vuodelle 

2016 on 6.122,06 €/opiskelija (6.004,93 € vuonna 2015). Luvut elävät laskennan 

tarkentuessa, sillä elokuun jäsenkirjeessä kertomani luku muuttui vielä kahdesti! 

Hallituksen syyskuussa eduskunnalle antamassa talousarvioesityksessä yksikköhinta 

oli 6.060,06 €, mutta hallitus täydensi marraskuussa budjettiesitystään 

lukiokoulutuksen tarkentuneen yksikköhinnan johdosta 1,8 miljoonalla eurolla. Kun 

eduskunta sai tänään käsiteltyä okm:n osuuden valtion ensi vuoden talousarviosta 

ja viikko sitten siihen liittyvän rahoituslain muutoksen, on ensi vuoden yksikköhinta 

varmistunut. Ei kuitenkaan kannata koskaan käyttää lopullisesti-termiä, sillä 

muuttuihan vuoden 2015 yksikköhintakin vielä maaliskuussa 40 sentillä.    

Vaikka pääministeri Sipilän hallitusohjelmaan ja hallituksen päättämiin 

valtiontalouden sopeutustoimiin ei sisälly merkittäviä lisäleikkauksia 

lukiokoulutuksen osalta, koskevat indeksikorotusten jäädytykset opetus- ja 

kulttuuriministeriön hallinnonalalla tunnetusti myös lukiokoulutusta. 

Indeksikorotusten jäädytykset vuosina 2016 – 2019 merkitsevät lukiokoulutuksen 

osalta ensi vuonna 5,8 miljoonan euron leikkausta (josta 3,4 M€ on kuntaosuus ja 

2,4 M€ valtionosuus). Kun lukiokoulutuksen yksikköhintaa leikattiin vuosina 2013 – 

2015 jopa 1.012,89 eurolla, nostaa vuoden 2016 indeksijäädytys (35,63 €) 

puuttuvan summan yhteensä 1.048,52 euroon. 

http://www.prolukio.fi/
http://www.prolukio.fi
http://www.finlex.fi/fi/laki/kokoelma/2015/sk20151299.pdf
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Lukioväki seuraa hyvin aikaansa. Se näkyi Pro Lukion vuosi sitten järjestämässä 

Valtakunnallisessa lukioseminaarissa ja nyt muun muassa Opetushallituksen 

Lukiopäivillä marraskuussa. Ensi syksynä on jälleen Pro Lukion järjestämän 

Valtakunnallisen lukioseminaarin aika. Ajankohta 3. – 4.11.2016 kannattaa 

ehdottomasti merkitä jo valmiiksi kalenteriin.  

Valtakunnallisessa lukioseminaarissa 3. – 4.11.2016 tullaan keskittymään 

ajankohtaisiin lukioasioihin. Tällä hetkellä näyttää siltä, että lukion 

rahoitusjärjestelmän uusiminen on ainakin tuolloin ajankohtainen. Samoin 

lukiokoulutuksen kehittämisohjelma eli opetus- ja kulttuuriministerin lanseeraama 

”Uusi lukio – uskalla kokeilla” –projekti.  

Ministeri on kertonut, että kokeilulainsäädännöllä tullaan mahdollistamaan 

tavanomaisten kokeilujen (pedagogiikka, oppimisympäristöt ja teknologia) lisäksi 

myös tuntijaosta poikkeaminen. Pro Lukio on tukenut tätä alhaalta, lukioista päin 

tapahtuvan uudistumisen tietä, kun valtakunnallinen uudistaminen näyttää 

törmäävän helposti turhiin eturistiriitoihin. Kun ministeriön ajatus konkretisoituu 

ensi vuonna, Uusi lukio –projektista ja eri kokeiluista lukioissa voi hyvinkin tulla yksi 

Valtakunnallisen lukioseminaarin teema.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.prolukio.fi/
http://www.prolukio.fi
http://yle.fi/uutiset/pihtiputaan_ja_viitasaaren_lukiot_tekivat_mahdottomasta_mahdollista/8190033
https://twitter.com/alexstubb/status/530281736513789952
http://www.hs.fi/kaupunki/a1447570101470
http://www.abounderrattelser.fi/news/2015/06/vuxeninstitut-och-gymnasium-forst-ut-med-tatare-samarbete.html
http://www.ilkka.fi/uutiset/maakunta/s%C3%A4hk%C3%B6ist%C3%A4-yo-koetta-harjoiteltiin-piuha-oli-irti-1.1917790
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Vaikka mahdollisuus siirtää toisen asteen, erityisesti ammatillisen toisen asteen 

koulutus vuoden 2019 alusta syntyville itsehallintoalueille on ollut sekä poliittisessa 

keskustelussa että virkamiespohdinnoissa, ei asia ole valmistelussa. On toki 

mahdollista, että asia nousee uudelleen esille tammikuussa, mikäli sitä eri tahoilta 

pyydettävissä lausunnoissa tuolloin esitetään. Tässä vaiheessa toisen asteen 

koulutus ei ole kuitenkaan siirtymässä itsehallintoalueille. Kun sosiaali- ja 

terveydenhuollon palvelut joka tapauksessa siirtyvät suurelta osin pois kuntien 

vastuulta, tulee se muuttamaan rajusti kuntien roolia. Vaikutus lukiokoulutukseen 

ei tule vain siitä, että tällä hetkellä noin 83 prosenttia lukiolaisista opiskelee 

kuntaomisteisissa lukioissa. Kuntien roolin muuttuminen vaikuttaa myös yksityisiin, 

yliopistojen, kuntayhtymien ja valtion lukioihin. 

Opetushallituksen pääjohtaja Aulis Pitkälä on osuvasti kuvannut 

kunnanvaltuustojen muuttumista laajennetuiksi sivistyslautakunniksi. Yhtäältä 

muutos tulee korostamaan lukiokoulutuksen roolia paikallisyhteisön 

elinvoimaisuuden tukijana. Toisaalta taas rahoituksen näkökulma on hyvin avoin, 

sillä kuntien tuleva rahoitusasema kytkeytyy itsehallintoalueiden rahoitukseen. 

Tällä hetkellähän pidetään mahdollisena jonkinlaista kunnallisveron kattoa. Ei siis 

tule olemaan puutetta kiinnostavista lukiokoulutusteemoista Valtakunnallisessa 

lukioseminaarissa 3. – 4.11.2016! Samalla on hyvin selvää, että Pro Lukiolla 

lukiokoulutuksen puolustajana tulee olemaan myös ensi vuonna riittävästi haasteita 

– tulemme tekemään parhaamme!  

Lukiovuosi 2015 alkaa pian hiljentyä ja on aika rauhoittua, levätä ja kerätä voimia 

uuteen lukiovuoteen. Pro Lukion hallitus kiittää jäsenistöään ja koko lukioväkeä 

hyvästä työstä kuluvana vuotena ja toivottaa oikein rentouttavaa jouluaikaa sekä 

menestyksellistä lukiovuotta 2016!  

 

18. joulukuuta 2015 

    

  
    

 

Kyösti Värri 

puheenjohtaja    

Pro Lukion joulu-
kortin löydät täältä! 

Lukiokoulutuksen kehittä-
misestä kiinnostuneita voi 
vinkata liittymään Pro Lukio 
ry:n jäseneksi – täytä 
jäsenlomake täällä! 

Pro Lukios julkort 
hittar du här! 

http://www.prolukio.fi/
http://www.prolukio.fi
http://www.prolukio.fi/
https://peda.net/yhdistykset/prolukio/plj/plj:file/download/954042254347f6872ee5805ef88d99385fcc7a7f/Pro%20Lukion%20joulukortti.pdf
https://peda.net/yhdistykset/prolukio/liity-j%C3%A4seneksi/j
https://peda.net/yhdistykset/prolukio/plj/pro-lukios-julkort:file/download/7aa30f8976105c7fb99be9d99ef507bc6369e1aa/Pro%20Lukios%20julkort

