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Pro Lukio ry:n lausunto valtioneuvoston selonteosta julkisen talouden 

suunnitelmaksi vuosille 2018 – 2021 (VNS 4/2017 vp) 

VNS 4/2017 vp Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2018—2021  

 

Pro Lukio ry kiittää mahdollisuudesta tulla kuulluksi ja antaa kirjallinen 

asiantuntijalausunto sivistysvaliokunnan käsitellessä valtioneuvoston selontekoa julkisen 

talouden suunnitelmasta vuosille 2018 - 2021. Pro Lukio ry keskittyy lausunnossaan 

lukiokoulutuksen näkökulmaan ja toteaa lausuntonaan seuraavaa: 

 

Lukiokoulutuksen uudistuksen käynnistäminen 

Selontekoon sisältyy lukiokoulutuksen osalta seuraava kirjaus: 

”Hallitus käynnistää lukiokoulutuksen uudistuksen. Tavoitteena on lisätä 

lukiokoulutuksen vetovoimaa yleissivistävänä, korkeakouluihin jatko-

opintokelpoisuuden antavana koulutusmuotona sekä vahvistaa 

koulutuksen laatua, oppimistuloksia sekä sujuvoittaa siirtymistä toisen 

asteen opinnoista korkea-asteelle.” 

Linjaus on kannatettava. Lukiokoulutuksessa on tapahtunut viime aikoina useita 

osittaisuudistuksia, mutta lukiokoulutus kaipaa myös laajempaa uudistumista 

vastatakseen tulevaisuuden koulutus- ja sivistystarpeisiin. Uudistuminen vaatii tuekseen 

myös lukiokoulutusta ohjaavien säädösten uudistamisen. On esimerkiksi aidosti 

pohdittava, onko nykyinen ohjausjärjestelmä eri tasojen osalta mahdollisimman 

tarkoituksenmukainen. Esitämme, että lukiokoulutuksen uudistamisen osana arvioidaan 

ja uudistetaan lukiokoulutusta koskevaa ohjausjärjestelmä nykyistä 

tarkoituksenmukaisemmaksi. Tällöin työ ehditään tehdä hyvissä ajoin ennen kuin aletaan 

valmistella seuraavaa koulutuspoliittista linjausta eli mahdollista asetusta tai muuta 

säädöstä lukiokoulutuksen tavoitteista ja tuntijaosta.  
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Lukiokoulutuksen rahoitusasema säilyy kestämättömänä 

Pro Lukio ry toteaa kuitenkin, että selonteko jättää yhden keskeisen lukiokoulutuksen 

laadukasta järjestämistä koskevan ongelman ratkaisematta. Lukion tukala rahoitusasema 

onkin asettanut lukiokoulutuksen kestämättömään tilanteeseen. Lukiokoulutuksen 

rahoitusta on leikattu rajusti. Leikkaus vuosina 2013 – 2016 on ollut kaikkiaan 1.048,52 € 

/ opiskelija. Kun valtion rahoituksen perusteena oleva keskimääräinen yksikköhinta 

vuonna 2015 oli 6.004,93 €, olivat keskimääräiset opiskelijakohtaiset kustannukset 

Opetushallituksen tilastojen mukaan 7.747 €. Käytännössä se tarkoittaa siis sitä, että 

rahoituksen perusteena käytetty yksikköhinta kattaa enää vain osan todellisista 

kustannuksista. Tämä on johtanut siihen, että lukiokoulutuksen järjestäjien ja lukioiden 

mahdollisuudet selvitä velvoitteistaan ovat vaarantuneet. On siis huolehdittava 

lukiokoulutuksen kokonaisrahoitusaseman korjaamisesta kestävälle tasolle. 

Yhteenveto: 

Pro Lukio ry toteaa seuraavaa: 

1) Selonteon kirjaus lukiokoulutuksen uudistustyön käynnistämisestä on hyvin 

kannatettava. 

2) Selonteko ei sen sijaan puutu lukiokoulutuksen kestämättömään rahoitusasemaan, 

joka on saatava korjattua. 

 

Pro Lukio ry 

  JAANA HILDÈN-POHJOLA 

Kyösti Värri   Jaana Hildén-Pohjola 

puheenjohtaja  varapuheenjohtaja 

 
 

Pro Lukio ry on lukiokoulutuksen, lukioiden, lukioissa toimivien sekä muiden lukion etua ajavien yhdistys. Pro 

Lukion tarkoituksena on lukiokoulutuksen puolestapuhujana ja kehittäjänä turvata ja vahvistaa lukion asemaa 

omana koulutusmuotona suomalaisessa koulutusjärjestelmässä. Pro Lukio nostaa esille lukiokoulutuksen 

ajankohtaisia teemoja ja osallistuu koulutuspoliittiseen ja yhteiskunnalliseen keskusteluun.  
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