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Hyvää lukiokoulutussyksyä! 

 

Syyslukukausi on kääntynyt jo selvästi yli puolivälin ja työtä lukioissa tuntuu 

riittävän. Lukiokoulutuksessa on parhaillaan valtakunnallisestikin useampi asia joko 

työn alla, valmistelussa tai suunnitteilla. Tähän Pro Lukion syyskirjeeseen Suomen 

lukioille on koottu joitakin keskeisiä lukiokoulutusta koskevia ajankohtaisasioita.  

Ylioppilastutkinnon sähköistyminen on etenemässä aikataulun mukaisesti. 

Vapaaehtoinen harjoituskoe 2.10.2015 näytti onnistuneen pääosin suuremmitta 

ongelmitta. Eniten vaivaa joissakin lukioissa taisivat aiheuttaa vanhentuneet USB-

tikkuversiot. Näin ainakin kuuluu lukioista ja YTL vahvistaa saman tiedon. 

Ylioppilastutkintolautakunta suositteleekin seuraamaan ylioppilastutkinnon 

sähköistymisprojektin etenemistä Digabin sivuilta. Tällä hetkellä vaikuttaa YTL:n 

syyskuisen kyselyn pohjalta siltä, että ylioppilastutkinnon koepäivien välipäivät 

säilytetään ainakin alkuvaiheessa nykymuodossaan, sillä vastaajien enemmistö ei 

innostunut koepäivien tiivistämisen mahdollisuudesta. 

 

Opetussuunnitelmatyö käynnistynyt vauhdikkaasti 

Lukioissa laaditaan parhaillaan uusia opetussuunnitelmia ja työ onkin Pro Lukion 

tietojen mukaan tällä hetkellä hyvässä vauhdissa, vaikka Opetushallitus päätti 

nuorten lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteista vasta tällä viikolla.  Ops-

perusteet käsiteltiin ohjausryhmässä jo elokuun lopulla, mutta Opetushallituksen 

pääjohtaja joutui odottamaan valtioneuvoston nimittämän Opetushallituksen 

uuden johtokunnan viimeviikkoista kuulemista ennen perusteista päättämistä. 

Harmillista, että lukiot joutuivat näin kärsimään valtion viranomaisten yhteistyön 

saumattomuuden puutteesta. Onneksi lukiot ja lukiokoulutuksen järjestäjät ovat 

käynnistäneet opetussuunnitelmatyönsä jo Opetushallituksen 14.4.2015 tai 

viimeistään 22.9.2015 julkaisemien luonnosten pohjalta. 

Opetushallitus pyrkii antamaan myös aikuisten lukiokoulutuksen 

opetussuunnitelman perusteet tämän syksyn aikana. Luonnokset olivat lausunnolla 

syys-lokakuussa ja ne ehtinevät ohjausryhmän käsittelyyn 9.11.2015, joten 

suunniteltu aikataulu pitänee niiden osalta. Kaiken kaikkiaanhan 
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opetussuunnitelmien uusimisen aikataulu on äärettömän kireä, kun valtioneuvosto 

päätti 13.11.2014 antamassaan asetuksessa, että uuden tuntijaon mukaan laaditut 

opetussuunnitelmat tulee ottaa käyttöön jo 1.8.2016. Lukiokoulutuksessahan tämä 

tarkoittaa käytännössä sitä, että opetussuunnitelmat on ehdittävä valmistella niin, 

että uudet kurssitarjottimet ovat useimmissa tapauksissa esiteltävissä muun 

muassa perusopetuksen päättöluokkalaisille pian vuodenvaihteen jälkeen. Onneksi 

lukiopedagogiikkaa, toimintakulttuuria ja muita keskeisiä osia voidaan työstää myös 

myöhemminkin jatkuvan opetussuunnitelmatyön idean mukaisesti. 

 

Valtion talousarvioesityksessä ei yllätyksiä 

Valtion vuoden 2016 talousarvioesitys on lukiokoulutuksen osalta yllätyksetön, sillä 

asiat linjattiin jo keväällä hallitusohjelmassa ja myöhemmin hallituksen 

suunnitelmassa 26 kärkihankkeeksi ja reformeiksi. Osaamisen ja koulutuksen 

kuuden kärkihankkeen lisäksi lukiokoulutuksen kannalta merkityksellisemmät 

hankkeet voivat sijoittua normien purun ja kokeilujen kärkihankkeiden alueelle.  

Lukiokoulutuksen oman profiilin kannalta on myönteistä, että 

talousarvioesityksessä luvataan lisätä lukiokoulutuksen ja korkea-asteen välistä 

yhteistyötä. Esityksen mukaan lukiokoulutuksen järjestäjäverkon rakennetta 

kehitetään vapaaehtoisuuden pohjalta. Talousarvioesityksessä ehdotetaan 

toteutettavaksi lukiokoulutuksen kehittämishanke. Sillä pyritään muun muassa 

lisäämään merkittävästi tieto- ja viestintätekniikan käyttöä, monipuolistamaan 

opiskelu- ja opetusmenetelmiä sekä lisäämään toiminnallista yhteistyötä muiden 

koulumuotojen ja työelämän kanssa. Tällä hetkellä hankkeen toteutuksen 

valmistelu on käytyjen keskustelujen mukaan vielä hyvin keskeneräinen.  Pro Lukio 

pitää tärkeänä, että hanke toteutuu riittävän kunnianhimoisena, sillä lukiokoulutus 

kaipaa kyllä kunnon uudistusruisketta.  

Valtion talousarvioesityksessä on linjaus lukiokoulutuksen rahoitusjärjestelmän 

uudistamisen valmistelusta siten, että suoritusten ja vaikuttavuuden painoarvo 

rahoituksen perusteena on merkittävä. Ministeriön ajatuksena on käynnistää 

rahoitusjärjestelmän uudistamisen valmistelu vuonna 2016, mutta käyttöönoton 

ajankohdasta ei ole vielä olemassa linjauksia. Valmistelussa tultaneen 

hyödyntämään viime hallituskaudella tehtyä pohjatyötä, vaikka tällä kertaa 

taustalla ei olekaan hallituksen päätöstä, jonka mukaan rahoitus perustuisi 

ensisijaisesti suorituksiin.  

Rahoitus tullaan jatkossakin maksamaan koulutuksen järjestäjille. Uusi 

rahoitusjärjestelmä tulee talousarvioesityksen mukaan tukemaan, kannustamaan ja 

ohjaamaan koulutuksen järjestäjiä toiminnan vaikuttavuuden, laadun ja 

tehokkuuden parantamiseen ja samalla se turvaa koulutuksen alueellisen 

saatavuuden. Pro Lukio suhtautuu rahoitusjärjestelmän uusimiseen kiihkottomasti. 

http://www.finlex.fi/fi/laki/kokoelma/2014/sk20140942.pdf
http://budjetti.vm.fi/indox/tae/2016/hallituksenEsitys_tae_2016.jsp
http://valtioneuvosto.fi/documents/10184/1427398/Ratkaisujen+Suomi_FI_YHDISTETTY_netti.pdf/801f523e-5dfb-45a4-8b4b-5b5491d6cc82
http://valtioneuvosto.fi/documents/10184/321857/Toimintasuunnitelma+strategisen+hallitusohjelman+k%C3%A4rkihankkeiden+ja+reformien+toimeenpanemiseksi.pdf/92b90c0e-9154-487f-bbf8-543cb6433dd6
http://budjetti.vm.fi/indox/tae/2016/hallituksenEsitys_tae_2016.jsp
http://budjetti.vm.fi/indox/tae/2016/hallituksenEsitys_tae_2016.jsp
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Pidämme tärkeänä, että järjestelmä on oikeudenmukainen ja ymmärrettävä, eikä se 

johda kohtuuttomuuksiin eri lukioryhmien osalta.   

 

Normipurku ja kokeilukulttuuri lukiokoulutuksessa? 

Hallituksen kiinnostavimpiin toimenpiteisiin myös lukiokoulutuksen näkökulmasta 

lukeutuvat normipurku ja kokeilukulttuurin mahdollistaminen. Hallituksen 

tavoitteena on saada vuoden 2015 loppuun mennessä yksityiskohtainen lista 

muutettavista tai kumottavista säädöksistä. Tämä liittyy erityisesti hallituksen 

tavoitteeseen karsia kuntien kustannuksia miljardilla eurolla vähentämällä 

lakisääteisiä tehtäviä sekä tehtävien toteuttamista ohjaavia velvoitteita.  

Säästöarvioiden kokonaiskuvan ja aikataulun on tarkoitus valmistua kehysriiheen 

maaliskuussa 2016 ja esitysten tulevan voimaan tapauskohtaisesti 2016 alkaen. 

Tätä tarkoitusta varten ministerit ja ministeriöt ovat pyytäneet eri tahoilta esityksiä 

karsittavista normeista. 

Pro Lukio pitää hallitusohjelman ajatusta kokeilukulttuurin luomisesta 

(”Toteutetaan kokeiluohjelma, joka koostuu erikseen valittavista laajemmista 

kokeiluista sekä lukuisista pienemmistä kokeiluista.”) lukiokoulutuksen 

näkökulmasta myönteisenä. Olemme havainneet, että lukiokoulutusta koskevien 

päätösten tekeminen on ollut valtakunnallisesti poliittisesti vaikeaa, joten 

kokeilukulttuuri voi luoda tilaa lukiokoulutuksen uudistumiselle alhaalta, 

oppilaitoksista ja koulutuksen järjestäjistä käsin. 

Yksi näistä uudistumismahdollisuuksista on kysymys lukiokoulutuksen erityisen 

koulutustehtävän tulevaisuudesta. Opetus- ja kulttuuriministeriön selvityshenkilöt 

selvittivät asiaa viime keväänä. Selvitykseen sisältyi mm. koulutuksen järjestäjien ja 

opiskelijoiden yhdenvertaisuutta parantavia, erityisen koulutustehtävän 

luonteeseen ja määrään liittyviä uudistamisehdotuksia sekä ehdotus 

tuntijakosäännöksen muuttamisesta. Kun tuntijakoasetuksen 14 §:n mukaan 

erityisen koulutustehtävän mukaiset luvat raukeavat 1.8.2016, on ministeriö 

tarjonnut nykyisille erityistehtäväluvan haltijoille mahdollisuuden hakea tänä 

syksynä vuoden pituista siirtymävaiheen jatkoaikaa ajalle 1.8.2016 – 31.7.2017. 

Näin ministeriö ehtii jatkoajan turvin linjata tämän talven aikana lukiokoulutuksen 

erityisen koulutustehtävän käytänteet jatkossa. 

  

Lukiokoulutukseen ei lisärahoitusleikkauksia 

Suomen julkisen talouden rahoitusasema vaikuttaa kaikkein voimakkaimmin 

lukiokoulutuksen rahoitusasemaan. Mikäli päättäjät saavat kohennettua julkisen 

talouden rahoitusasemaa, luo se mahdollisuuksia myös lukiokoulutukseen. 

Lukiokoulutuksesta leikattiin etupainotteisesti vuosina 2013 – 2015 jopa 1.012,89 

€/opiskelija, minkä vuoksi lukiokoulutukseen rahoitusasemaan ei ole tulossa 

http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Julkaisut/2015/liitteet/tr9.pdf?lang=fi
http://finlex.fi/fi/laki/alkup/2014/20140942
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vuonna 2016 lisäleikkauksia. On hyvä huomata, että jo toteutetut lukiokoulutuksen 

yksikköhintaleikkaukset ovat suhteellisesti vastaavalla tasolla kuin ammatilliseen 

koulutukseen vasta suunnitellut leikkaukset. 

Lukiokoulutuksen rahoitusasema on pysymässä vuonna 2016 suunnilleen nykyisellä 

tasolla: se ei heikkene, mutta ei käytännössä myöskään parane.  Vuoden 2016 

yksikköhintaa ei ole vielä vahvistettu, mutta valtion talousarvioesityksen pohjana on 

esitys lukiokoulutuksen (arvonlisäverottomaksi) yksikköhinnaksi 6.060,06 

€/opiskelija. Vuoden 2015 yksikköhintahan on ollut 6.004,93 €/opiskelija. On 

tärkeää, että lukiokoulutuksen rahoitusta päästään tulevina vuosina kohentamaan. 

 

Helppo liittyä Pro Lukio ry:n jäseneksi 

Pro Lukio ry on lukioiden, lukiossa toimivien sekä muiden lukiokoulutuksen etua 

ajavien valtakunnallinen yhdistys, joka perustettiin vasta kolme vuotta sitten 

syksyllä 2012. Pro Lukio kokoaa yhteen henkilöt ja tahot, jotka haluavat 

työskennellä suomalaisen lukiokoulutuksen puolesta. Jäsenistössämme on 

opettajia, rehtoreita, opiskelijoita, koulutuksen järjestäjien edustajia, tutkijoita sekä 

muita lukiokoulutuksen kehittäjiä ja ystäviä. 

Viime syksynä järjestämämme Valtakunnallinen lukioseminaari kokosi lukiokentän 

laajasti yhteen ajankohtaisten lukioasioiden ääreen. Valtakunnallinen 

lukioseminaari II tullaan järjestämään syksyllä 2016 jälleen ajankohtaisten 

lukioasioiden merkeissä. Silloin lukiokoulutuksen kehittämisohjelmasta sekä 

rahoitusjärjestelmän uusimisesta tiedettäneen jo paljon enemmän. On myös 

mahdollista, että sote-ratkaisun mahdollisista vaikutuksista lukiokoulutukseen on 

tuolloin jo joitakin alustavia ajatuksia.  

Pro Lukion jäseneksi liittyminen käy helposti täyttämällä liittymislomake Pro Lukion 

kotisivuilla www.prolukio.fi. Jäseneksi liittymällä olet osana lukiokoulutuksen 

kehittämisyhteisöä, jonka asiantuntemusta myös muun muassa valtion 

opetusviranomaiset kuulevat. Vuotuinen jäsenmaksumme on symbolinen 

(henkilöjäseniltä 20 € ja yhteisöjäseniltä 100 €), sillä toimimme 

vapaaehtoispohjalta. Jäsenyys onkin merkki siitä, että haluat olla kehittämässä 

lukiokoulutusta. Jos siis et vielä ole jäsenemme, liity täällä. Tervetuloa mukaan! 

 

30. lokakuuta 2015 

 

 
 

Kyösti Värri 

puheenjohtaja 
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