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Lausunto lukion tuntijakouudistukseen 

Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ViNO 

 

1. Johdanto 

Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ViNO ry pitää välttämättömänä lukion 
uudistamista. Suomi ei tule pysymään kilpailukykyisenä nykyisen 
lukiojärjestelmän avulla. Teollisuusyhteiskuntaa rakentanut järjestelmä ei 
yksinkertaisesti enää kelpaa.  

ViNO näkee lukion yleissivistävänä oppilaitoksena, jonka tehtävänä on 
valmistaa opiskelijat jatko-opintoihin, sillä pelkkä ylioppilastutkinto ei 
työmarkkinoilla riitä. ViNOn visiossa lukio-opiskelun päätähtäimenä tulisikin 
olla ylioppilaskirjoituksien sijaan jatko-opinnot. 

“Lukion kehittämistavoitteiksi on linjattu tulevaisuuden oppimistaidot, 
integroivan ja kokonaisuuksien hallintaa vahvistavan opetuksen lisääminen 
sekä yhteisöllinen ja osallistava toimintakulttuuri. Joustavat opintopolut, 
muiden koulumuotojen tarjonnan hyödyntäminen, tasa-arvo ja 
yhdenvertaisuus koko maassa leimaavat tulevaisuuden lukiokoulutusta 
uudistusten toteutuessa.” 

Uskomme, että parhaiten näihin tavoitteisiin vastaa malli A. Nykyisen 
pirstaleisuuden sijaan, se on askel kohti nykyajan yleissivistyksen vaatimaa 
syväsuuntautuneisuutta. Malli C jopa lisää pirstaleisuutta, kun yhä 
useammassa oppiaineessa on vain yksi pakollinen kurssi. 

Moitimme esitystä siitä, ettei se uskaltanut koskea lukiolakiin. 
Uskonnonopetuksen ja terveystiedon muita reaaliaineita suojatumpi asema ei 
ole perusteltua. ViNO vaatiii siirtymistä kaikille yhteiseen katsomusaineeseen 
niin peruskoulussa kuin lukiossa.  

Haluamme myös huomauttaa, ettei tasa-arvo ja yhdenvertaisuus saa jäädä 
vain sanahelinäksi. Valinnanvapauksien lisääminen on koulutuksen tasa-
arvon kannalta riski. Kaikilla ei ole samanlaisia valmiuksia ja tukea tehdä 
tulevaisuutensa kannalta järkeviä uravalintoja. Olemme huolissamme siitä, 
että lukiokoulutuksesta ollaan leikkaamassa tämän ja tulevan vuoden aikana 
yli 50 miljoonaa euroa. 

ViNO on myös huolissaan nuorten laskevasta kiinnostuksesta politiikkaa ja 
vaikuttamista kohtaan. Lukion tärkeimpiä tehtäviä on kasvattaa opiskelijoita 
aktiiviseen kansalaisuuteen. Suomalaisnuorten tieto yhteiskunnastamme on 
hyvä, ongelmana on uskon puute omiin kykyihin. Parhaiten intoa ja 
taitoa  vaikuttaa yhteisiin asioihin tuetaan takaamalla parempia 
vaikuttamismahdollisuuksia lukion sisällä ja esimerkiksi omassa kunnassa.  



Lukiolaiset pitää ottaa tiiviimmin mukaan koulun päätöksentekoon muun 
muassa kouludemokratiaa lisäämällä ja oppilaskuntien asemaa vahvistamalla. 
Politiikan tulee näkyä myös laajemmin koulun arjessa muun muassa erilaisten 
poliittisten keskustelujen sekä puolueiden yhteisten vierailuiden muodossa. 

 
2. Tarkemmat perustelut ja kannat 

Yleistä 

Nykyinen tuntijako on liian pirstaleinen ja siitä puuttuu nykyiselle 
yleissivistykselle välttämätön syväsuuntautuneisuus. Sen sijaan nykyinen 
tuntijako johtaa liiaksi pintapuoliseen oppimiseen ja ulkoa opetellun tiedon 
toistamiseen. Nykyajan yleissivistyksessä tärkeää on tiedon etsiminen, 
käsitteleminen ja tuottaminen. 

17 oppiaineen tuntijaossa monen oppiaineen kurssimäärä jää yhteen tai 
kahteen, jolloin opiskelijan aika menee hukkaan. Jatko-opintojen kannalta on 
yhdentekevää, onko jotain oppiainetta lukenut yhden vai ei yhtään kurssia.  

ViNO kannattaa opiskelijoiden valinnanvapauksien lisäämistä. Pakollisuuden 
vähentäminen lisää sisäistä motivaatiota ja mahdollisuutta suunnata 
oppimistaan mielekkäästi. Liian voimakas keskittyminen ei  ole kuitenkaan 
hyvästä. Malli A tarjoaa kuitenkin riittävän määrän eri oppiaineiden kursseja 
sekä yhteisiä opintojaksoja ja teemaopintoja, jotta lukion yleissivistävä tehtävä 
säilyy.  

 
Matematiikka 

Kannatamme pitkän ja lyhyen matematiikan yhteistä kurssia. Kurssin aikana 
ja sen jälkeen pitää taata aito mahdollisuus opiskelijalle pohtia valitseeko 
lyhyen vai pitkän matematiikan. 

Liikunta 

Kannatamme yhden liikuntakurssin lisäämistä.  

Tiukka jako tyttöjen ja poikien liikuntaan pitää poistaa. Liikunnan 
numeroarviointi pitää poistaa kaikilla koulutusasteilla. 

Haluamme kuitenkin huomauttaa, että koululiikunnan tarkoituksena on 
opettaa erilaisia liikunta- ja lajitaitoja. Lukion liikunnan opetus pitää järjestää 
niin, että mahdollisimman moni opiskelija innostuu harrastamaan vapaa-
ajallaan hyvinvoinnin kannalta riittävän määrän liikuntaa. Liikuntatunneilla 
pitää kiinnittää erityistä huomiota siihen, etteivät opiskelijat saa ikäviä 
kokemuksia. 

 



Toinen kotimainen kieli ja vieraat kielet 

ViNO kannattaa vapaampaa kielivalintaa. Pakollinen toisen kotimaisen kielen 
opiskelu pitää poistaa. Toisen kotimaisen kielen pakollinen opiskelu on 
muutettava kaikille pakolliseksi vapaasti valittavaksi kieleksi, jonka opiskelu 
alkaa seitsemänneltä luokalta ja jatkuu toisella asteella. 

 
Opinto-ohjaus 

ViNO kiittää esitystä toisen opinto-ohjauksen kurssin lisäämisestä. Vaadimme 
kuitenkin enemmän resursseja myös henkilökohtaiseen opinto-ohjaukseen. 
Uusi kurssi ei saa vähentää henkilökohtaisen ohjauksen määrää tai 
saavutettavuutta. 

 
Taito- ja taideaineet 

Olemme tyytyväisiä, ettei taito- ja taideaineita vähennetä. 

 
Uskonto 

ViNO on pettynyt siihen, ettei lukiolakiin uskallettu koskea. Oman uskonnon 
opetuksesta tulisi siirtyä yhteisen katsomusaineen opiskeluun. 
Monikulttuuristuvassa Suomessa tarvitaan vuoropuhelua ja yhteisiä 
kokemuksia yli rajojen. 

 
Teemaopinnot 

ViNO kannattaa lämpimästi teemaopintoja. Oppiainerajoja tulee hälventää ja 
lukion siirtyä oppiainekohtaisen sisällön ulkoaopiskelusta kohti tutkivaa ja 
ilmiölähtöistä oppimista sekä isompien asiasisältöjen hallintaa. 
Teemaopinnoissa on myös hyvät mahdollisuudet opetella työelämän ja jatko-
opintojen kannalta välttämättömiä taitoja kuten ryhmätyötä, erilaisia 
kirjoitustehtäviä, tiedon etsimistä ja niin edelleen. 

Teemaopinnot vaativat myös uudenlaista opetusta opettajakoulutukseen. 
Kaikkiin opettajakoulutuksiin tulisi lisätä vähintään yksi teemakurssi, jossa 
opettajaopiskelijat pääsisivät itse tutustumaan ilmiölähtöiseen ja tutkivaan 
oppimiseen. 
 
Jo työelämässä olevien opettajien osalta teemaopinnot vaativat vahvaa 
panostusta täydennyskoulutuksiin.	  
 
 
 
 
 
 



Ylioppilaskirjoitukset ja korkeakoulujen valintakokeet: 

Opettaminen ja opiskelu keskittyy nykylukiossa liiaksi ylioppilaskirjoituksiin. 
ViNO esittääkin, että ylioppilaskirjoituksistä luovuttaisiin ja niiden tilalle tulisi 
valmentautumista pääsykokeisiin. Vapautuvat resurssit voidaan käyttää 
opinto-ohjauksen parantamiseen lukiokoulutuksen 
loppuvaiheessa.  Pääsykokeisiin valmistautuminen on monelle abille 
rankkojen kirjoitusten jälkeen liian raskasta, mikä osaltaan hidastaa siirtymistä 
jatko-opintoihin ja siten lyhentää tulevia työuria.  

ViNO pitää tärkeänä, että korkeakouluihin päästään jatkossakin pääasiassa 
valintakokeiden kautta. Ylioppilastutkinnon painoarvon lisääminen 
korkeakoulupaikkoja jaettaessa on ongelmallista, koska se ei huomioi 
ammattioppilaitoksista korkeakouluihin pyrkivien nuorten mahdollisuuksia.  

Valintakokeet mittaavat ylioppilaskirjoituksia huomattavasti paremmin 
opiskelijan lähtötasoa ja soveltuvuutta haettavalle alalle. Samalla 
valintakokeisiin valmistautuminen antaa hakijalle paremman kuvan alasta, 
jolle hän on hakemassa. Korkeakoulujen valintakokeita tuleekin yhä kehittää 
alalle soveltuvuutta ja opiskeluvalmiutta paremmin mittaaviksi. 

Lukiokoulutuksen tulee jatkossakin olla yleissivistävä, mutta lukiosta on 
saatava kosketuspintaa myös korkeakouluopintoihin. Ylioppilastutkintoon voisi 
esimerkiksi kuulua kurssi, jossa pohdittaisiin tulevia opiskelumahdollisuuksia 
ja valmistauduttaisiin korkeakoulujen pääsykokeita varten. Tällainen kaikki 
abit tavoittava kurssi saattaisi myös pienentää tarvetta kalliille yksityisille 
valmennuskursseille. 
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