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Yksityisen Opetusalan Liitto kiittää lukiotyöryhmää kutsusta kuulemis- ja 
keskustelutilaisuuteen. Esitämme seuraavassa tässä vaiheessa keskeisimmät 
näkemyksemme.  

 
Syvempää osaamista pakollista ainesta vähentämällä ja koulujen erikoistumisella 
 

Työryhmän alustavissa kannanotoissa on esitetty opiskelijan tekemien valin-
nanmahdollisuuksien lisäämistä joko vähentämällä pakollisten aineiden tai 
pakollisesti tarjottavien kurssien kokonaismäärää. Työryhmän perusajatus va-
linnaisuuden lisäämisestä on hyvin kannatettava.  
 
Mielestämme opiskelijan valinnanmahdollisuuksia tulee lisätä pakollista 
ainesta vähentämällä. Sen lisäksi koulutuksen järjestäjän tulee voida eri-
koistua tarjonnassaan nykyistä enemmän. Nämä toimenpiteet yhdessä tuki-
sivat opiskelijan omia taipumuksia parhaiten. Opiskelijan osaaminen syven-
tyisi, mutta samalla malli olisi myös yhteiskunnan kannalta kustannustehokas 
ratkaisu lukiokoulutuksen tuottamiseen.  

 
Koulutuksen järjestäjän aito toimivalta takaa valinnaisuuden toteutumisen 
 

Koulutuksen järjestäjällä tulee olla aito toimivalta, jotta lukiokoulutus voisi 
toimia opiskelijoiden monipuolisen ja syvällisen osaamisen saavuttamiseksi. 
Koulutuksen järjestäjän päätettävissä tulee olla muun muassa koulutuk-
sen mitoitus ja oman opetussuunnitelman hyväksyminen.  
 
Työryhmä ehdottaa, että määrällisestä mitoituksesta päätetään kunnissa tai 
alueilla. Jatkotyöskentelyssään työryhmän tulee huomioida, että toinen 
koulutuksen järjestäjä ei päätä toisen koulutuksen järjestäjän asioista.  
 
Työryhmän ajatus koulumuotojen yhteistyön lisäämisestä ei ehkä kaikilta osin 
aukene. Mielestämme tulee olla yksilöllisiä mahdollisuuksia suorittaa lukio- ja 
ammatillinen koulutus samaan aikaan, mutta lukiota on edelleen kehitettävä 



 

Eteläranta 10 Puhelin (09) 420 20 etunimi.sukunimi@ek.fi  
00130 Helsinki Faksi (09) 175 814 www.opetusala.fi 

 

2

yleissivistävänä, ammatillisesta koulutuksesta selkeästi erillisenä yleissi-
vistävänä koulutuksena.   

 
Nykyinen rahoitusjärjestelmä turvaa opiskelijan vapaan hakeutumisoikeuden 
 
 Nykyinen rahoitusjärjestelmä turvaa opiskelijan vapaan hakeutumisoi-

keuden. Rahoitus maksetaan valtiolta suoraan koulutuksen järjestäjälle ilman 
mainittavaa hallinnollista työtä. Opiskelupaikkaan hakeutuminen tulee olla 
nimenomaan opiskelijan oma päätös. Valinnaisuutta lisättäessä tämä yksilölli-
sistä tarpeista lähtevä oikeus on entistä keskeisempi. 

 
 Lukion rahoitusta tulee kuitenkin myös kehittää. Koulutuksen järjestäjät tar-
vitsevat nykyistä laajemman mittariston kertomaan sekä oman työnsä onnis-
tumisesta että sen kehittämiskohteista. Tulisikin kehittää yhdessä koulutuk-
sen järjestäjien kanssa lukiokoulutukseen soveltuva tuloksellisuusrahoi-
tus.  

 
 Työryhmä ei ole ottanut kantaa lukiokoulutuksen rahoituksen kehittämiseen 
eikä alustavien ehdotuksiensa kustannusvaikutuksiin eikä siihen, miten tai 
mistä useat ehdotetut asiat rahoitettaisiin. Työryhmä jatkanee asian pohtimista 
ja huomioi, että koulutuksen järjestäjän velvollisuuksien lisääminen, olivat ne 
kuinka perusteltuja tahansa, tarvitsevat vastaavanlaisen rahoituksen lisäyksen. 
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