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HYOL ry:n lausunto lukion kehittämisestä 

 
Suomalainen lukio on uudistumassa. Opetus- ja kulttuuriministeriön tavoitteena on 
uudenlaisen yleissivistävän lukion kehittäminen. Uudistamisen pohjaksi on järjestetty useita 
keskustelutilaisuuksia ja julkaistu lukioselvitys. Samaan aikaan on käynnissä muita lukioon 
vaikuttavia hankkeita: ylioppilastutkinnon sähköistäminen, korkeakoulujen opiskelija-
valintojen uudistaminen ja tuntijakokokeilu, jossa reaaliaineiden valinnaisuutta lukiossa on 
lisätty.  

 
Historian ja yhteiskuntaopin opettajien liitto HYOL ry kannattaa lukion uudistamista. Monet 
lukioselvityksessä esiin tulleet tavoitteet, kuten lisääntyvä kansainvälisyyskasvatus, 
korkeakouluyhteistyö ja rakenneuudistus, joka huomioi ylioppilastutkinnon ja siihen 
valmistautumisen osana lukio-opintoja, ovat tervetulleita. HYOL on lukioselvityksen kanssa 
yhtä mieltä siitä, että yhteiskunnallisen osaamisen tulee olla yksi tulevankin lukion 
painopistealueista. 
 
Historiallisen ja yhteiskunnallisen sivistyksen on jatkossakin säilyttävä vahvana osana 
lukiokoulutusta. Historia ja yhteiskuntaoppi kehittävät suomalaisessa yhteiskunnassa ja 
globaalissa maailmassa vaikuttavan ihmisen taitoja, kuten syy- ja seuraussuhteiden sekä 
erilaisten näkökulmien ymmärtämistä, kriittistä medialukutaitoa ja laajojen 
asiakokonaisuuksien hahmottamista.  
 
HYOL esittää, että seuraavat näkökulmat otetaan huomioon lukion uudistamisessa: 

• Uudistamisen lähtökohtana pitää olla opiskelijoiden etu ja hyvinvointi. Opetuksen 
tavoitteita, menetelmiä ja mahdollista valinnaisuutta suunniteltaessa pitää ottaa 
huomioon opiskelijoiden ikä ja opiskeluvalmiudet. Erilaisten opintopolkujen 
valitseminen ei ole kiinni yksin opiskelijan kiinnostuksesta, vaan sitä rajoittavat 
opetukseen käytettävissä olevat resurssit ja tutkintoon käytettävän ajan rajallisuus.  

• Oppilaitoksia ja opiskelijoita pitää kohdella tasapuolisesti. Erityisesti pitää huomioida 
pienten ja haja-asutusalueilla sijaitsevien oppilaitosten mahdollisuus tarjota lukion 
vaatimukset täyttävää opetusta opiskelijoille. 

• Ylioppilaskirjoitukset ja korkeakoulujen opiskelijavalintakriteerit ohjaavat 
opiskelijoiden valintoja ja lukioiden opetusta. Korkeakoulujen opiskelijavalintoja 
varten ehdotettu pisteytystyökalu asettaa oppiaineet eriarvoiseen asemaan, luo 
mielikuvan tärkeistä ja vähemmän tärkeistä oppiaineista ja voi toteutuessaan 
vaarantaa monipuolisen yleissivistyksen. 

• Käynnissä olevan tuntijakokokeilun vaikutuksia arvioitaessa pitää ottaa huomioon 
opiskelijoiden ja opettajien kokemukset sekä oppimistulokset ennen johtopäätösten 
tekemistä. 

• Opettajien erilaiset opetusvelvollisuudet vaikeuttavat kurssien toteuttamista 
yhteistyössä eri aineenopettajaryhmien välillä.   

• Opettajille on varattava työaikaa ja tarjottava täydennyskoulutusta uusien tehtävien, 
työtapojen ja arvioinnin toteuttamiseen. 

 
HYOL esittää, että lukion kehittämisessä edetään harkiten. Uudistusten tulee ottaa 
huomioon lukiokoulutus kokonaisuutena. Jos uudistaminen keskittyy vain yhteen osa-
alueeseen kerrallaan, voi se kääntyä itseään vastaan. Lukion kehittäminen tapahtuu 
parhaiten, jos uudenlaista yhteistyötä rakennetaan vahvojen oppiaineiden varaan. 
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