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Esipuhe

Suomalainen toisen asteen koulutus on jäänyt toistuvasti peruskoulutuksen ja 
korkeakoulutuksen jalkoihin koulutuspoliittisissa uudistuksissa. Suurin toisen 
asteen koulutuksen uudistus, 1970-luvun keskiasteen uudistus, lähinnä siisti 
kohtuuttoman monimutkaiseksi ja sekavaksi levinnyttä toisen asteen ammatil-
lisen koulutuksen koulutusverkkoa. Toisen asteen koulutus on jo vuosikymme-
niä ollut vastaavassa tilanteessa kuin keskikoulu ennen peruskoulu-uudistusta. 
Vanhan rinnakkaiskoulujärjestelmän kaatoi oppilaiden vyöryminen oppikou-
luihin. Lukioon on jo pitkään mennyt yhtä suuri osuus ikäluokasta kuin oppi-
kouluihin ennen peruskouluun siirtymistä.

Toisen asteen kahdesta koulutusmuodosta koostuva järjestelmä ei ole kyen-
nyt pitämään koko ikäluokkaa koulutuksen piirissä. Koko ikäluokalle on jo 
pitkään tavoiteltu perusasteen jälkeistä koulutusta ja ammatillisesti eriytyvää 
koulutusta, ammatillista koulutusta tai korkeakoulutusta. Kumpikaan tavoite ei 
ole tullut sanottavasti lähemmäksi viimeisten vuosikymmenten aikana. Lähes 
joka kuudes nuori jää ilman peruskoulun jälkeistä koulutusta ja yli neljännes 
ilman ammatillisesti eriytyvää koulutusta.

Koko ajan yhteiskunnan kansalaisille ja työelämän työntekijöille asettamat 
osaamisvaatimukset ovat lisääntyneet. Pelkän peruskoulun suorittaneiden työt-
tömyys on selvästi korkeampi kuin pidemmälle opiskelleiden, heidän tervey-
tensä on heikompi, eliniänodotteensa alhaisempi ja mahdollisuutensa vaikuttaa 
yhteiskuntaan vähäisemmät.

Toisen asteen kehittämisen esteenä on jäykkä jako lukioihin ja ammatillisiin 
oppilaitoksiin. Se pakottaa nuoren tekemään lähes peruuttamattomia valintoja 
hyvin nuorella iällä, ja rajoittaa mahdollisuuksia koota yksilöllinen ja joustava 



toisen asteen tutkinto. Erillisten oppilaitosten puolustaminen uhkaa puolustaa 
toisen asteen koulutuksen hengiltä.

Tämä raportti esittää suuntaviivoja toisen asteen koulutuksen uudistami-
selle, joka lähtee nuoren opiskelijan tarpeista. Me esitämme järjestelmää, joka 
antaa nuoren valita koulutuspolkunsa pelkäämättä väärän valinnan seurauk-
sia. Järjestelmää, joka mahdollistaa ammatillisten ja yleissivistävien opintojen 
yhdistämisen ilman tutkintojen pirstoutumista. Järjestelmää, joka antaa mah-
dollisuuden erikoistumiseen ja huippuosaamiseen uhraamatta yleissivistystä. 
Järjestelmää, joka tarjoaa korkealaatuisen koulutuksen koko ikäluokalle.

Työssämme meille arvokkaita kommentteja ja tukea ovat antaneet Patrik 
Scheinin, Venla Bernelius, Matti-Vesa Volanen, Juhana Harju, Heikki Salmi, 
Jukka Vuorinen, Osmo Lampinen, Reetta Kuosmanen, Heikki Mäenpää, Esa 
Suominen, Hildur Boldt, Petri Mustakallio, Ville Kopra, Ulla Numminen, Saija 
Jokela ja Kati Kokkonen. Heitä haluamme kiittää. Virheet ovat omiamme. Ha-
luamme myös kiittää Palkansaajasäätiötä sen tuesta tämän raportin tekemi-
sessä.

Helsingissä 26.5.2008
Aleksi Henttonen   Jouni Parkkonen
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Johdanto1.	

Toisen asteen koulutuksessa nuori kasvaa aikuiseksi ja lapsi kansalaiseksi. Toisen 
asteen koulutuksessa tehtävät valinnat ovat suomalaisten nuorten ensimmäisiä 
itsenäisiä askeleita kohti aikuisuutta ja tulevaa elämänuraa. Peruskoulun jättä-
essään nuori jättää taakseen koko ikäluokalle yhteisen järjestelmän ja ryhtyy 
etsimään omaa tietään.

Toisen asteen koulutus jakautuu Suomessa yleissivistävään koulutukseen, 
jota annetaan lukioissa, ja ammatilliseen koulutukseen, jota annetaan amma-
tillisissa oppilaitoksissa. Lukiokoulutus päättyy ylioppilastutkintoon ja am-
matillinen koulutus ammatilliseen tutkintoon. Yleissivistävää ja ammatillista 
koulutusta annetaan erillisissä oppilaitoksissa joita pitävät yllä osin eri koulu-
tuksen ylläpitäjät, niitä säätelee eri lainsäädäntö ja valvovat eri virkamiehet. 
Opiskelijat, jotka suorittavat yhtä aikaa molempien tutkintoja, ovat harvinaisia. 
Lainsäädännön, hallinnon, oppilaitosten tai opiskelijoiden käytännön kannalta 
toisen asteen koulutus ei ole yhtenäinen järjestelmä, vaan hyvin selvästi kaksi 
erillistä järjestelmää.

Suomalaisen koulutusjärjestelmän kehityksessä voidaan nähdä kaksi suurta 
kehityslinjaa, jotka ulottuvat aina 1600-luvun koulujärjestyksistä ja niitä edel-
tävästä keskiaikaisesta opin tiestä nykypäivään - eriytyminen ja yhdentyminen. 
Näennäisestä vastakkaisuudestaan huolimatta linjat ovat kytkeytyneet toisiinsa 
kiinteästi, jopa edellyttäen toisiaan. Näiden kehityslinjojen logiikka voidaan 
tunnistaa myös nykyisessä koulujärjestelmässä.
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Pitkään suomalaisen koulun kuvaa hallitsi keskiaikainen koulutie, joka oli 
pitkälti yksi ja yhteinen kaikille niille, jotka koulutukseen osallistuvat. Jossakin 
opin tien päässä häämötti pappius tai jokin muu korkeamman opin ammatti, 
johon pyrittiin samaa polkua kuin pappiuteenkin. Oli vain yksi yhtenäinen 
tieto ja osaaminen, joka jakautuu vain eri tasoille toisten päästessä pidemmälle 
tuon tiedon hallinnassa.

Yliopistokoulutuksessa hajautuminen yhä uusiin oppiaineisiin oli hidasta, 
mutta sitä tapahtui, kun yliopiston käyneiden asema yhteiskunnassa ja heidän 
tarpeensa kehittyivät. 1800-luvun puolivälissä yliopistolaitoksen kehitys heijas-
tui jo oppikouluun, joka jakautui linjoihin sen mukaan millaista uraa nuoru-
kainen tavoitteli. Aluksi jako oli pappislinjalle suuntautuvaan klassiseen linjaan 
ja virkamieheyteen johtavaan reaalilinjaan. Nopeasti linjojen määrä kasvoi nel-
jään, yhä tarkemmin tulevan opin tien mukaan jaoteltuna.

Sama kehitys kulki läpi vuosien kun uusia oppiaineita syntyi, erkani van-
hoista aineista ja uusia painottumismahdollisuuksia avattiin. Erityisesti synty-
vässä ammatillisessa koulutuksessa uusia oppilaitoksia perustettiin kun tarve 
tiettyyn ammattiin koulutetuille ihmisille kasvoi, eikä työssä oppiminen enää 
tyydyttänyt osaamisen tarvetta. Osa oppilaitoksista muutti nopeasti luonnet-
taan kun alalla tarvittavan osaamisen määrä lisääntyi nopeasti. Ammatilliset 
oppilaitokset muuttuivat opistoiksi ja sitten korkeakouluiksi erityisesti kau-
pallisella ja teknisellä alalla. Järjestelmä kasvoi kuin pensas, joka haaroo uu-
siin suuntiin ja yhä ylöspäin valoa tavoitellessaan. Pensas haaroi eri suuntiin, 
tarvittu osaaminen ei ollut enää kaikille sama. Tieto ei ollut enää yhtenäinen 
maailma, jonka hallinta jakautui vain tasoittain, vaan vaati kasvavaa keskitty-
mistä jollekin alueelle, jollekin alalle.

Samalla paine yhdentymiseen kasvoi. Sama osaamisen tarpeen kasvu, ja sen 
kerrannaisvaikutukset, joka ajoi yhä uusien alojen koulutuksen syntyä, vaati 
yhä enemmän yhteistä pohjaa kaikilta kansalaisilta. Tarve osata lukea, koko 
perusopetuksen tarpeen kasvaminen eri elämänaloille suuntautuville ihmisille 
synnytti laajenevan perusopetuksen, joka aluksi jakautui varhain tulevan elä-
mänuran mukaan useisiin linjoihin. Varsin nopeasti yleisen osaamisen tarpeen 
kasvu painoi kuitenkin erillisiä linjoja yhteen kun pappiuralle tai lainopilliselle 
uralle suuntautuvien lasten tarvitsemalle osaamiselle ei voitukaan tehdä eroa 
opintojen alkuvaiheessa.
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Oppivelvollisuuskoulun syntyessä 1920 luvulla oppivelvollisuuden pituus oli 
kuusi vuotta ja koulutie eriytyi neljän vuoden jälkeen osan jatkaessa oppikou-
luun ja loppujen jäädessä kansakouluun vielä kahdeksi vuodeksi ennen mah-
dollista siirtymistä ammatillisiin opintoihin tai todennäköisemmin työelämään. 
Neljän vuoden yhteinen tie säilyi periaatteena aina peruskoulun syntyyn saakka, 
vaikka oppivelvollisuus pidentyi kahdeksaan vuoteen vuonna 1943. Varsin no-
peasti kahdeksan vuoden oppivelvollisuutta alettiin pitää riittämättömänä ja 
yhtenäiskoulumallit nousivat vakavasti keskusteluun. Yhtenäiskoulu-termin 
suomalaiseen koulutusjärjestelmään oli tuonut jo Oskari Mantereen kouluko-
mitea vuonna 1932, mutta vasta toisen maailmansodan jälkeen uudistus alkoi 
edetä ja silloinkin hitaasti. Parin vuosikymmenen valmistelun ja keskustelun 
jälkeen kehitys johti peruskouluun siirtymiseen 1972–1977. Muutamassa vuo-
sikymmenessä oppivelvollisuus oli pidentynyt kolmella vuodella ja yhteisessä 
koulussa vietetty aika viidellä vuodella.

Perusasteen koulutuksen laajeneminen tapahtui samojen lakien mukaisesti 
kuin ammatillisen koulutuksen tai korkeakoulutuksenkin laajeneminen. Uu-
det tarpeet, uudet ammatit, uudet suuntautumiset synnyttivät uusia koulutus-
muotoja. Alojen kehittyessä osaamistarve nousi ja yhä useammassa ammatissa 
tarvittiin samankaltaista perusosaamisosaamispohjaa, jolloin lähellä toisiaan 
olleet koulutusmuodot ajautuivat yhteen. Yhtenäisen koulutusketjun jälkei-
nen järjestelmä eli voimakkaasti synnyttäen uusia koulutussuuntauksia. Mo-
ninaisuuden kasvaminen ja se, että yhä suurempi osa ikäluokasta kävi koulua 
pidempään kuin yhteinen koulutie tai oppivelvollisuus kesti, lisäsivät tarvetta 
järjestelmän yhtenäistämiseen.

Peruskoulua toteutettaessa 1970-luvulla seuraavana kehitysaskeleena pi-
dettiin keskiasteen koulutuksen yksinkertaistamista. Vuoden 1971 koulutus-
komitea esitti mietinnössään 1973 siirtymistä 12-vuotiseen peruskouluun, joka 
jakautuisi loppuvaiheessa yleissivistävään ja ammatilliseen linjaan. 1970-luvun 
olosuhteissa huolestuttiin, että niin pitkä koulutus pitäisi nuoret liian kauan 
poissa työmarkkinoilta, joilla tarvittiin uutta työvoimaa ja uudistus hautautui. 
Koulutuskomitean esitys kutistui varsin nopeasti keskiasteen uudistukseksi, 
joka sekin tarkoitti pitkälti toisen asteen ammatillisen koulutuksen uudista-
mista. Ammatillisen koulutuksen 666 erillisessä koulutusohjelmassa toki oli 
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huomattavasti perkaamista ja uudistuksen valmistelu ja toteuttaminen venyi-
vät pitkälle 1980-luvulle.

Huolimatta ammatillisen koulutuksen järjestelmän selkeytymisestä oli se 
yhä huomattavan hajanainen ja vuosikymmenen lopussa ajatus toisen asteen 
koulutuksen yhtenäistämisestä nousi uudestaan esiin ministeri Taxellin opetus-
ministerikaudella. Lähes 20 vuotta Vuoden 1971 koulutuskomitean mietinnön 
jälkeen ministeriö esitti siirtymistä yhtenäiseen toisen asteen koulutukseen, 
joka nimettiin Nuorisokouluksi. Se nähtiin luontevana, jopa väistämättömänä 
jatkona koulutusjärjestelmän aiemmalle kehitykselle ja välttämättömänä yhä 
enemmän osaamista tarvitsevalle yhteiskunnalle.

Erityisesti lukiot suhtautuivat penseästi nuorisokouluun, jonka pelättiin joh-
tavan osaamisen tason laskuun eikä yhtenäisiä oppilaitoksia missään vaiheessa 
saatu edes kokeiluasteelle. Nuorisoasteen koulutuskokeilu, joka alkoi 1992 ja 
päättyi vuonna 2000, rakentui oppilaitosten yhteistyön, ei yhteisten oppilaitos-
ten pohjalle. Kokeilun tavoitteet määriteltiin varsin yleisesti ja avoimesti, ja sen 
sisällä oppilaitosten välisen yhteistyön muodot olivat hyvin moninaisia.

Kokeilun tuloksia pidettiin kokeiluun osallistuneissa oppilaitoksissa hy-
vinä ja siihen oltiin tyytyväisiä kaikissa kokeilun kanssa tekemisissä olleissa 
ryhmissä. Poliittinen ilmapiiri oli kuitenkin muuttunut eikä yhtenäisen kou-
lutuksen laajentamista yhä uusiin ikäryhmiin nähty enää luontevana jatkona 
aiemmalle kehitykselle. Kokeilun jälkeen vakiintuivat mahdollisuudet suorittaa 
kaksois- ja kolmoistutkintoja lähinnä kokeiluun osallistuneissa oppilaitoksissa, 
mutta eteneminen kohti laajempia valinnanmahdollisuuksia toisen asteen kou-
lutuksessa jäi oppilaitosten yhteistyön varaan. Uudessa koululainsäädännössä 
toisen asteen oppilaitoksille on säädetty yhteistyövelvoite, mutta se on käytän-
nössä toteutunut vain harvoissa oppilaitoksissa. Kaksikymmenluvulta 1970-lu-
vulle jatkunut oppivelvollisuuskoulutuksen pidentyminen ja alempien opintojen 
kokoaminen yhtenäisiksi järjestelmiksi on käytännössä pysähtynyt.
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Toisella	asteella

Suomen toisen asteen koulutuksen piirissä toimii lähes 375 000 opiskelijaa. Se 
on kokonaisuutena selvästi pienempi kuin perusasteen koulutus, johon osallis-
tuu lähes 580 000 oppilasta, mutta hieman suurempi kuin korkea-asteen koulu-
tus, johon osallistuu lähes 310 000 opiskelijaa. Lukiokoulutus on toisen asteen 
koulutusmuodoista selvästi pienempi lukio-opiskelijoiden määrän ollessa lähes 
118 000 kun ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden määrä ylittää 256 000 
opiskelijaa. Sekä lukiokoulutuksen että ammatillisen koulutuksen hallinnossa 
keskeisimmät toimijat ovat valtioneuvosto, opetusministeriö, Opetushallitus ja 
koulutuksen järjestäjät, joilla jokaisella on oma roolinsa koulutusjärjestelmässä. 
Ohjausjärjestelmän tavoitteena on ollut kohdentaa koulutus yhteiskunta- ja 
koulutuspoliittisesti tarkoituksenmukaisella tavalla ja turvata koulutukseen 
osoitettujen määrärahojen riittävyys.1

Toisen asteen ammatilliseen peruskoulutukseen ja lukiokoulutuksen ko-
konaiskustannukset ovat yhteensä noin kaksi miljardia euroa vuodessa, josta 
kuntien osuus on noin 1,2 miljardia euroa.2 Opetus- ja kulttuuritoimen rahoi-
tusjärjestelmä on osa kuntien valtionosuusjärjestelmää. Kunnat rahoittavat 
niiden vastuulle säädetyt palvelut omilla verotuloillaan ja valtionosuuksilla. 
Kuntien itsehallintoon nojaten valtionosuusjärjestelmässä on otettu keskeiseksi 
periaatteeksi kuntien ja muiden opetus- ja kulttuuritoimen palveluja tarjoavien 
yhteisöjen itsenäinen päätöksenteko. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että val-
tionosuuden saaja päättää vapaasti rahoituksen käytöstä. Vuosina 2008–2011 

1  Tiedot opiskelijoiden määristä perustuvat Tilastokeskuksen koulutustilastoihin. 
Koulutusjärjestelmän rakenteen kuvaus perustuu lähdeluettelossa lueteltuihin lakeihin ja 
asetuksiin.
2  1432/2007

Ohjausjärjestelmän	
tavoitteena	on	ollut	
kohdentaa	koulutus	
yhteiskunta-	ja	
koulutuspoliitti-
sesti	tarkoituksen-
mukaisella	tavalla	ja	
turvata	koulutukseen	
osoitettujen	määrä-
rahojen	riittävyys.	
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valtion osuus opetustoimen laskennallisista käyttökustannuksista ammatillisten 
oppilaitosten ja lukioiden rahoituksessa on 41,89 % ja kuntien osuus 58,11 %.3 

Kaksi kolmannesta toisen asteen koulutuksen kustannuksista kohdentuu 
ammatilliseen koulutukseen ja yksi kolmannes yleissivistävään koulutukseen. 
Vuonna 2008 ammatillisen koulutuksen kustannukset ovat 1 326 miljoonaa 
euroa, josta kuntien osuus arviolta 776 miljoonaa euroa. Lukiokoulutuksen 
kustannukset ovat lähes 660 miljoonaa euroa, josta kuntien rahoitusosuus on 
noin 383 miljoonaa euroa. Ammatillisen koulutuksen korkeammat kokonais-
kustannukset selittyvät pitkälti lukiokoulutusta korkeammilla laite- ja tilakus-
tannuksilla. Erityisesti teknillisillä aloilla laitekustannukset voivat olla hyvinkin 
huomattavia ja eri koulutusalojen yksikköhinnat vaihtelevat merkittävästi. 

Toisen asteen koulutuksen perusrakenteista, kuten koulutusjärjestelmän 
muistakin perusperiaatteista, säädetään lailla. Tarkemmin toisen asteen kou-
lutusta ohjataan valtioneuvoston asetuksilla sekä opetusministeriön asetuksilla. 
Säädökset ja valtioneuvoston päätökset valmistellaan opetusministeriössä, joka 
myös ohjaa ja valvoo koulutusta. Lukiokoulutusta koskevasta lainsäädännöstä, 
valmistelusta ja ohjauksesta vastaa ministeriön yleissivistävän koulutuksen 
yksikkö, ammatillista koulutusta koskevasta lainsäädännöstä, valmistelusta ja 
ohjauksesta taas vastaavasti ammatillisen koulutuksen yksikkö. 

Koulutuksen järjestäjien ja oppilaitosten tarkemmasta ohjauksesta vastaa 
Opetushallitus, joka syntyi 1990 kun aiemmin yleissivistävää koulutusta, perus-
koulua ja lukiota, ohjannut Kouluhallitus yhdistyi ammatillista koulutusta oh-
janneeseen Ammattikasvatushallitukseen. Sisäisesti se jakautui yleissivistävän ja 
ammatillisen koulutuksen rajan mukaisesti aina vuosien 2006–2007 organisaa-
tiouudistukseen saakka. Aiemmin Opetushallitus päätti opetussuunnitelmista 
sekä lukiokoulutuksessa että ammatillisessa koulutuksessa. Oppilaitoksiin koh-
distettua ohjausta lievennettiin 1990-luvun koulutuksen lainsäädännön uudis-
tamisen yhteydessä, jolloin siirryttiin aiempaa enemmän puitelainsäädäntöön 
sekä siirrettiin varsinaisesta opetussuunnitelmasta päättäminen oppilaitoksille 
sekä perusasteen että toisen asteen koulutuksessa.

Toisella asteella suoritettavat tutkinnot jakautuvat ylioppilastutkintoon, joka 
on lukiokoulutuksen päättötutkinto, ja ammatilliseen perustutkintoon. Yliop-
pilastutkintoja suoritetaan pääosin lukioissa ja ammatillisia tutkintoja amma-

3  L 635/1998 ja A 608/1998

Oppilaitoksiin	kohdis-
tettua	ohjausta	lieven-

nettiin	1990-luvun	
koulutuksen	lainsää-

dännön	uudista-
misen	yhteydessä.
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tillisissa oppilaitoksissa. Sekä lukion oppimäärä sisältäen ylioppilastutkinnon 
suorittamisen että ammatillinen perustutkinto ovat kolmivuotisia tutkintoja. 
Molemmat tutkinnot tuottavat suorittajilleen muodollisen yleisen korkeakou-
lukelpoisuuden sekä ammattikorkeakouluihin että yliopistoihin.

Useissa oppilaitoksissa on mahdollista suorittaa sekä ammatillinen että yleis-
sivistävä tutkinto. Tätä yhdistelmää kutsutaan yleisesti yhdistelmätutkinnoksi. 
Kahden tutkinnon, ammatillisen tutkinnon ja ylioppilastutkinnon, suoritta-
mista kutsutaan yleisesti kaksoistutkinnoksi ja kolmen tutkinnon, ammatillisen 
tutkinnon, ylioppilastutkinnon ja lukion oppimäärän, suorittamista kolmoistut-
kinnoksi. Yksinkertaisuuden vuoksi seuraavassa puhutaan kaksois- ja kolmois-
tutkinnoista, vaikka kyseessä on useiden erillisten tutkintojen suorittaminen.

lukiokoulutus ja Ylioppilastutkinto

Lukiokoulutuksen tavoitteena on tukea lukiolaisen kasvamista hyväksi, tasapai-
noiseksi ja sivistyneeksi ihmiseksi ja yhteiskunnan jäseneksi sekä antaa hänelle 
jatko-opintojen, työelämän, harrastusten ja persoonallisuuden monipuolisen 
kehittämisen kannalta tarpeellisia tietoja ja taitoja. Lukiokoulutuksen tulee 
tukea opiskelijoiden edellytyksiä elinikäiseen oppimiseen ja itsensä kehittämi-
seen. Nuorisoikäluokan lukiokoulutuksessa opiskelee noin 108 000 opiskelijaa. 
Lukio-opinnot aloittaa vuosittain noin 31 000 opiskelijaa. Lukiokoulutukseen 
hakeneista jää ilman opiskelupaikkaa vuosittain noin 2 000 nuorta.

Vuonna 2006 lukiokoulutusta järjesti 418 oppilaitosta. Lukiot ovat varsin pie-
niä oppilaitoksia opiskelijamääriltään ja suurin osa lukioista on 100–299 opiskeli-
jan oppilaitoksia. Vähintään 300 opiskelijan lukioita oli vuonna 2004 hieman yli 
kolmannes kaikista lukioista. Vähintään 1 000 opiskelijan jättilukioita oli 10. Kool-
taan suurimmat lukiot sijaitsevat väkirikkaiden maakuntien, Uudenmaan, Varsi-
nais-Suomen, Pirkanmaan ja Pohjois-Pohjanmaan, suurimmissa kaupungeissa. 
Vähintään 500 opiskelijan lukioista noin puolet sijaitseekin Uudellamaalla.4 

Lukiokoulutuksen järjestämisluvan myöntää opetusministeriö. Koulutuksen 
järjestäjänä voi toimia kunta, kuntayhtymä, rekisteröity yhteisö tai säätiö. Lukio-
koulutuksen järjestäjät saavat rahoituksen opiskelijamäärän ja opiskelijaa koh-
den määrätyn yksikköhinnan perusteella. Valtioneuvoston asetuksella säädetään 

4  Tiedot oppilaitosten määristä perustuvat Opetushallituksen WERA-raportointipalvelun 
tietoihin.
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vuosittain seuraavan vuoden rahoituksen perusteina käytettävät keskimääräiset 
yksikköhinnat. Lukiokoulutuksessa aloituspaikkoja ei säädellä valtion toimesta.

Lukion oppimäärä koostuu yhteensä vähintään 75 kurssista. Yhden kurssin 
laajuus noin 38 tuntia. Lukio-opintoihin sisältyy pakollisia, syventäviä ja sovel-
tavia kursseja. Pakollisten kurssien määrä on 47–52 kurssia, riippuen siitä, onko 
opiskelija valinnut lyhyen vai pitkän matematiikan. Koulukohtaisia tai valtakun-
nallisia syventäviä kursseja on oltava vähintään 10 kurssia. Aikuisille suunnatussa 
lukiokoulutuksessa oppimäärän laajuus on vähintään 44 kurssia. Oppimäärä on 
mitoitettu suoritettavaksi kolmessa vuodessa. Enimmäissuoritusaika on mitoitettu 
neljään vuoteen, mutta perustellusta syystä opiskeluun voidaan myöntää myös 
lisäaikaa viidennelle vuodelle. Lukio on luokaton oppilaitos, jossa opiskelijalla on 
mahdollisuus suorittaa lukio ja ylioppilastutkinto yksilöllisen aikataulun mukai-
sesti. Lukion voi käytännössä suorittaa noin 2–4 vuodessa.

Valtioneuvosto päättää lukiokoulutuksen yleisistä valtakunnallisista tavoit-
teista sekä opetusajan jakautumisesta eri oppiaineiden ja aineryhmien ope-
tukseen ja opinto-ohjaukseen. Opetushallitus vahvistaa opetussuunnitelman 
perusteet, joissa päätetään eri aineiden, aineryhmien ja aihekokonaisuuksien 
sekä muun opetuksen tavoitteista ja keskeisistä sisällöistä sekä oppilaitoksen ja 
kodin yhteistyön ja opiskelijahuollon keskeisistä periaatteista ja opetustoimeen 
kuuluvan opiskelijahuollon tavoitteista. Jokainen opetuksen järjestäjä laatii 
opetussuunnitelman perusteiden mukaisen paikallisen opetussuunnitelman, 
jonka tulee antaa opiskelijalle mahdollisuus yksilöllisiin opintoja koskeviin 
valintoihin, tarvittaessa myös muiden koulutuksen järjestäjien antamaa ope-
tusta hyväksi käyttäen. 

Lukion päättävä koe on ylioppilastutkinto. Sen tarkoituksena on selvittää, 
ovatko opiskelijat omaksuneet lukion opetussuunnitelman mukaiset tiedot ja 
taidot sekä saavuttaneet lukion tavoitteiden mukaisen riittävän kypsyyden. 
Tutkinnon suorittaminen tuottaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden. Tutkinnon 
johtamisesta, järjestämisestä ja toimeenpanosta vastaa Ylioppilastutkintolau-
takunta, joka myös antaa määräyksiä kokeiden sisällöstä, koejärjestelyistä ja 
kokeiden arvostelusta. 

Ylioppilastutkinto on syntynyt osana yliopiston pääsykuulusteluja ja alkujaan 
tutkinto suoritettiinkin kokonaan yliopistolla. Nykyisen tutkinnon alkuna voidaan 
pitää ylioppilastutkinnon sitomista lukion oppimäärään vuonna 1852. Alkujaan 
kokeet olivat suullisia, mutta tutkinnon sitominen osaksi lukion oppimäärää toi 

Meillä	ei	ole	varaa	
jättää	alempien	

sosioekonomisten	
ryhmien	lahjakkaita	
lapsia	ulkopuolelle.
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myös kirjalliset kokeet suullisten kokeiden rinnalle. Vuonna 1874 kirjalliset kokeet 
siirtyivät yliopistolta lukioihin. Suulliset kokeet lakkautettiin vuonna 1919. Tällöin 
ylioppilastutkintoon määriteltiin viisi pakollista koetta, jotka olivat äidinkielen, 
toisen kotimaisen kielen, vieraan kielen, matematiikan ja reaalikoe. Vuonna 1947 
tutkinnon pakollisten kokeiden määrä pieneni viidestä neljään, kun opiskelijalle 
mahdollistettiin valinta matematiikan ja reaalikokeen välillä. Samassa yhteydessä 
tuli mahdolliseksi suorittaa ylimääräisiä kokeita.

Vuonna 1994 tuli mahdolliseksi ylioppilastutkinnon suorittaminen ajallisesti 
hajautettuna, enintään kolmella peräkkäisellä kerralla. Nykyisin noin kaksi kol-
masosaa kokelaista hajauttaa tutkinnon. Vuodesta 1995 tutkinto oli mahdollista 
suorittaa tietyissä lukioissa normaalitutkintoa hieman valinnaisempana, niin 
sanotun rakennekokeilun mukaisena tutkintona. Tässä tutkinnossa on edelleen 
neljä pakollista koetta ja kokelaan valinnan mukaan ylimääräisiä kokeita. Ra-
kennekokeessa ainoana pakollisena kokeena on äidinkielen koe, jonka lisäksi 
kokelas valitsee kolme pakollista koetta toisen kotimaisen kielen kokeesta, vie-
raan kielen kokeesta, matematiikan kokeesta ja reaalikokeesta. Rakennekokeilua 
laajennettiin vuonna 2002. Rakennekokeilun mukainen tutkinto vakinaistettiin 
koskemaan kaikkia ylioppilastutkintoa suorittavia vuoden 2005 alusta.

Reaalikoe uudistettiin vuonna 2006 niin sanotulla ainereaalilla. Ainere-
aalissa reaalikoe korvattiin erillisillä reaaliaineiden kokeilla, joita kokelas voi 
suorittaa 11 eri aineen joukosta. Yhdellä tutkintokerralla järjestetään kaksi re-
aaliaineen koepäivää ja yhtenä päivänä voi osallistua vain yhden reaaliaineen 
kokeeseen. Näin ollen yhdellä tutkintokerralla voi suorittaa enintään kaksi 
reaaliaineen koetta. 

Ylioppilastutkintoa voi suorittaa kaksi kertaa vuodessa. Ylioppilaskirjoi-
tukset pidetään yhtä aikaa kaikissa lukiokoulutusta antavissa oppilaitoksissa. 
Opiskelija voi suorittaa tutkinnon kokonaan yhdellä tutkintokerralla tai ha-
jauttaa tutkinnon suorittamisen useampaan tutkintokertaan, enintään kolmeen 
peräkkäiseen kertaan. Opiskelija saa ylioppilastutkintotodistuksen, kun hän on 
suorittanut hyväksytysti tutkinnon pakolliset kokeet ja hän saa lukion päättö-
todistuksen tai todistuksen ammatillisesta tutkinnosta.

ammatillinen koulutus

Ammatillinen peruskoulutus johtaa ammatilliseen tutkintoon. Koulutus antaa 
ammattitaidon kannalta tarpeellisia tietoja ja taitoja sekä valmiuksia ammatin 
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harjoittamiseen taikka yrittäjäksi ryhtymiseen. Nuorisoikäluokan koulutuk-
sessa opetussuunnitelmaperusteiseen ammatilliseen koulutukseen osallistuu 
noin 126 000 opiskelijaa, minkä lisäksi noin 31 000 henkilöä opiskelee näyt-
tötutkintoon valmistavassa koulutuksessa. Ammatilliseen koulutukseen hake-
neista ilman opiskelupaikkaa jää vuosittain yli 10 000 nuorta. Ammatillisen 
koulutuksen lukiokoulutusta korkeampia lukuja selittää osin ammatilliseen 
koulutukseen hakeutuvien lukiokoulutukseen pyrkiviä laajempi ikäjakauma, 
mutta koulutuksen ulkopuolelle jäävien määrä on siitä huolimatta huomattava 
suhteessa noin 40 000 koulutuspaikan saavaan.

Tutkinnon voi suorittaa oppilaitoksessa, oppisopimuskoulutuksessa tai eri-
tyisopetuksena. Suomeksi ammatillista koulutusta järjesti vuonna 2007 noin 
270 oppilaitosta ja ruotsiksi noin 35 oppilaitosta. Ammattiopistot vastaavat 
ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen järjestämisestä, ovat lukioita suurempia 
opiskelijamääriltään ja niillä on monesti useampia toimipisteitä toisin kuin luki-
oilla. Useissa maakunnissa kaikki ammatillinen koulutus on koottu muutaman 
ylläpitäjän alle, jonka vuoksi yli 1 000 opiskelijan oppilaitoksia on esimerkiksi 
Etelä-Karjalassa ja Lapissa muutamia. Yhteensä ammatillisen koulutuksen toi-
mipisteiden määrä vuonna 2006 oli 520. 

Valtioneuvosto päättää ammatillisen koulutuksen valtakunnallisista tavoit-
teista, tutkintojen rakenteesta ja tutkintojen yhteisistä opinnoista. Lait ja val-
tioneuvoston asetukset ovat pitkälti puitelainsäädäntöä, jolla asetetaan toisen 
asteen ammatillisten oppilaitosten toiminnan yleiset puitteet. Opetusministe-
riö päättää tarkemmin ammatillisista tutkinnoista ja niiden laajuudesta, sekä 
myöntää ammatillisen koulutuksen järjestämisluvan ja siihen liittyvän koulu-
tustehtävän. Järjestämisluvassa määritellään muun muassa koulutusalat ja koko-
naisopiskelijamäärä. Koulutuksen järjestäjä voi järjestämisluvan ja hyväksytyn 
tutkintorakenteen rajoissa suunnata haluamallaan tavalla koulutustaan alueensa 
työ- ja elinkeinoelämän tarpeisiin. Koulutuksen järjestäjänä voi toimia kunta, 
kuntayhtymä, rekisteröity yhteisö, säätiö tai valtion liikelaitos. Opetusminis-
teriö säätelee aloituspaikkojen lukumääriä. 

Ammatillisen koulutuksen järjestäjät saavat rahoituksen opiskelijamäärän 
ja opiskelijaa kohden määrätyn yksikköhinnan perusteella. Valtioneuvoston 
asetuksella säädetään kutakin eri koulutusta varten keskimääräinen yksikkö-
hinta, joka perustuu kyseisen koulutusmuodon keskimääräisiin valtakunnal-
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lisiin toteutuneisiin käyttökustannuksiin. Koulutuksen järjestäjäkohtaiset eli 
ylläpitäjäkohtaiset yksikköhinnat määrää opetusministeriö. Ylläpitäjän yk-
sikköhinnat lasketaan ylläpitäjän kaikkien koulutusalojen yksikköhintojen ja 
opiskelijamäärien suhteessa lukuun ottamatta ammatillista lisäkoulutusta ja 
oppisopimuskoulutusta.

Lisäksi ammatillisessa koulutuksessa koulutuksen järjestäjän saamaan rahoi-
tukseen vaikuttaa tuloksellisuus, joka määritellään työllistymisen, korkea-asteen 
jatko-opintoihin siirtymisen, opintojen keskeyttämisen vähentymisen, koulu-
tuksen läpäisyn, opetushenkilöstön kelpoisuuden ja henkilöstön kehittymisen 
perusteella. Tuloksellisuusrahoituksen osuus on kaksi prosenttia tulosindeksin 
laskennan piirissä olevien ylläpitäjien valtionosuuden laskennallisen perusteen 
euromäärästä. Ammatillisen koulutuksen järjestäjät saavat tuloja myös järjes-
tämästään maksullisesta palvelutoiminnasta. Maksullista palvelutoimintaa on 
esimerkiksi oppisopimuskoulutuksen teoriaopetus, jota koulutuksen järjestäjä 
myy toiselle koulutuksen järjestäjälle, työvoimapoliittinen aikuiskoulutus ja 
erilainen ulkopuolelle myytävä lisäkoulutus.

Opetushallitus antaa opetussuunnitelman perusteet, joissa määrätään opin-
tojen tavoitteista ja niiden keskeisistä sisällöistä. Ammatillisen koulutuksen ope-
tussuunnitelmien perusteet käsitellään alakohtaisissa koulutustoimikunnissa, 
jotka ovat opetusministeriön yhteydessä toimivia kolmikantaisia elimiä, joissa 
on työnantajien, työntekijöiden ja valtion edustus ja joiden tehtävänä on suun-
nitella ja kehittää ammatillista koulutusta. Jokainen opetuksen järjestäjä laatii 
opetussuunnitelman perusteiden mukaisen paikallisen opetussuunnitelman, 
jonka tulee antaa opiskelijalle mahdollisuus yksilöllisiin opintoja koskeviin 
valintoihin, tarvittaessa myös muiden koulutuksen järjestäjien antamaa ope-
tusta hyväksi käyttäen. Ammatillisen koulutuksen järjestäjällä on usein myös 
kolmikantaisia neuvottelukuntia, jotka osallistuvat koulutuksen suunnitteluun 
ja kehittämiseen paikallisella tasolla.

Ammatillinen perustutkinto on laajuudeltaan 120 opintoviikkoa ja kestol-
taan kolmevuotinen. Tutkinnosta 90 opintoviikkoa on ammatillisia opintoja, 
20 yleissivistäviä opintoja ja 10 vapaasti valittavia opintoja. Yhteen opinto-
viikkoon sisältyy 40 tuntia opiskelua. Tutkinnon voi kuitenkin suorittaa myös 
kolmea vuotta nopeammin ja neljän vuoden enimmäissuoritusaikaa voidaan 
perustellusta syystä pidentää. Ammatillista koulutusta järjestetään kahdek-



20

salla koulutusalalla, joilla ammatillisessa koulutuksessa perustutkintoja on 53 
ja koulutusohjelmia 120. 

Yleissivistävät opinnot vastaavat osin lukion opintoja. Nämä opinnot koos-
tuvat äidinkielestä, toisesta kotimaisesta kielestä, vieraasta kielestä, matema-
tiikasta, fysiikasta ja kemiasta, yhteiskunta-, yritys- ja työelämätiedosta, lii-
kunnasta ja terveystiedosta sekä taiteesta ja kulttuurista. Joillakin koulutuksen 
järjestäjillä on koulutuksen kokeilulupia, joilla voi poiketa tutkinto-, koulutus-
ohjelma-, tutkintonimike- tai tutkinnon laajuuden vaatimuksista. Myös yliop-
pilaat voivat suorittaa ammatillisia tutkintoja. Tällöin niiden suorittamisaika 
on 2-2,5 vuotta.

Tutkintoon kuuluu opinnäytetyö, jonka laajuus on 2 opintoviikkoa. Se voi 
olla joko opintoja kokoava tai jonkin tietyn osa-alueen erikoisosaamista osoit-
tava tehtäväkokonaisuus. Työ palvelee työelämän tarpeita, mahdollistaa työ-
elämään osallistumisen ja helpottaa työllistymistä.

Osa tutkintoon kuuluvista ammatillisista opinnoista suoritetaan työssäop-
pimisena, joka on työpaikoilla tapahtuvaa ohjattua ja tavoitteellista opiskelua. 
Sen laajuus tavallisessa perustutkinnossa on vähintään 20 opintoviikkoa ja tar-
koituksena tukea tutkintoon kuuluvan käytännön ammattitaidon oppimista. 

Ammatilliseen tutkintoon kuuluvat myös ammattiosaamisen näytöt, joissa 
opiskelija osoittaa käytännön työtehtävissä miten hyvin hän on saavuttanut 
työelämän edellyttämän ammattitaidon. Näyttöjen tavoitteena on parantaa 
ammatillisen koulutuksen laatua ja vaikuttavuutta sekä tehostaa opiskelijoiden 
siirtymistä työelämään. Opiskelija antaa näytöt kaikista ammatillisten opinto-
jen opintokokonaisuuksista, lukuun ottamatta valinnaisia opintoja, joita ovat 
yhteiset opinnot tai lukio-opinnot. Näyttöjen tavoitteet ja arviointiperusteet 
määritellään opetussuunnitelman perusteissa. Näytön suorittamisesta saa erilli-
sen todistuksen tutkintotodistuksen lisäksi. Näytöt on suunniteltu yhteistyössä 
elinkeino- ja muun työelämän kanssa.

Näyttötutkinto on erityisesti aikuisille suunnattu tapa suorittaa toisen as-
teen ammatillinen tutkinto. Näyttötutkinnoissa opiskelija voi osoittaa ammat-
titaitonsa näytöillä riippumatta siitä millä tavalla hän on hankkinut tietonsa ja 
taitonsa. Näytöt muodostavat ammattitaidon toteamisen. Näyttötutkinnot ovat 
joustavia ja yksilöllisiä, jolloin tutkinnon suorittaja voi valita itselleen tarpeelli-
sia osia tutkinnosta. Näytöt suunnitellaan siten, että tutkinto on suoritettavissa 
tutkinnon osa kerrallaan. Näyttötutkinto-opiskelijalle laaditaan henkilökohtai-
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nen näyttösuunnitelma. Siihen kirjataan mitä tutkintoon tai sen osiin liittyviä 
näyttöjä tutkinnon suorittaja antaa.

Opiskelijoita näyttötutkintoon valmistavassa ammatillisessa koulutuksessa 
oli vuonna 2007 noin 70 000. Tämä luku sisältää sekä ammatillisten perustut-
kintojen että ammatti- ja erikoisammattitutkintoihin näyttötutkintoon val-
mistavassa koulutuksessa olevat opiskelijat. Näistä ammatilliseen tutkintoon 
valmistavassa koulutuksessa olevia opiskelijoita on noin 30 000. Loput vajaa 
40 000 on ammatti- ja erikoisammattitutkintojen näyttötutkintoon valmista-
vassa ammatillisessa aikuiskoulutuksessa. 

Ammatillisen perustutkinnon voi suorittaa myös oppisopimuskoulutuksena, 
joka on joustava tapa hankkia ammattitaito ja ammatillinen perustutkinto. 
Oppisopimuskoulutus voi olla myös näyttötutkintona suoritettaviin ammatil-
lisiin perustutkintoihin tai ammatti- ja erikoisammattitutkintoihin valmistavaa 
koulutusta. Yhteensä oppisopimuskoulutuksena ammatillista perustutkintoa, 
ammattitutkintoa tai erikoisammattitutkintoa suorittavia on noin 56 000 opis-
kelijaa. Näistä ammatillista perustutkintoa opiskelevia on hieman yli 20 000.

Oppisopimuskoulutus perustuu työnantajan ja vähintään 15-vuotiaan op-
pisopimusopiskelijan väliseen määräaikaiseen työsopimukseen. Oppisopimus-
koulutusta järjestävällä työnantajalla tulee olla käytettävissä opetussuunnitel-
man tai näyttötutkinnon perusteiden mukaisen koulutuksen järjestämiseen 
riittävästi tuotanto- ja palvelutoimintaa, tarpeellinen työvälineistö sekä am-
mattitaidoltaan pätevää henkilökuntaa. Oppisopimukseen liitetään henkilö-
kohtainen opiskeluohjelma, joka laaditaan Opetushallituksen vahvistamien 
opetussuunnitelman tai näyttötutkinnon perusteiden pohjalta.

Oppisopimuskoulutuksesta noin 70–80 prosenttia tapahtuu työpaikalla, 
jossa koulutuksesta huolehtii opiskelijan vastuullinen työpaikkaohjaaja tai -oh-
jaajat. Työpaikalla annettavaa koulutusta täydennetään tietopuolisella koulu-
tuksella, josta vastaavat pääosin ammatilliset oppilaitokset ja aikuiskoulutuskes-
kukset. Työnantajalle maksetaan koulutuskorvausta opiskelijasta ja työnantaja 
puolestaan maksaa opiskelijalle työehtosopimuksen mukaista palkkaa työssä-
oppimisen ajalta. Teoriajaksojen ajalla opiskelija voi saada erilaisia opintososi-
aalisia etuuksia, jos työnantaja ei maksa siltä ajalta palkkaa.
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Koulutuksen	laajuus

koulutustarjonnan tavoitteet ja toteutuminen

Suomessa on pitkään ollut tavoitteena, että koko ikäluokka saa peruskoulun 
jälkeisen koulutuksen sekä ammatillisesti eriytyneen koulutuksen. Eri ohjaus-
dokumenteissa näitä tavoitteita on painotettu hieman eri tavoin, mutta molem-
mat ovat tavalla tai toisella olleet mukana suomalaisessa koulutuspoliittisessa 
tavoitteenasettelussa ainakin 1970-luvulta saakka, jolloin vastaavat tavoitteet 
kirjattiin vuoden 1971 koulutuskomitean mietintöön.5

Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa 2003–2008 tavoite 
peruskoulun jälkeisten jatko-opintojen turvaamisesta muotoillaan seuraa-
vasti: 

”Yksilön elämänuran ja –laadun sekä yhteiskunnan ja työelämän 
toimintakyvyn turvaamiseksi ja syrjäytymisen ehkäisemiseksi ta-
voitteeksi asetetaan peruskoulun jälkeisten jatko-opintojen turvaa-
minen koko ikäluokalle. Tavoitteena on, että vuonna 2008 vähintään 
96 % peruskoulun päättävistä aloittaa samana vuonna lukiossa, am-
matillisessa koulutuksessa tai perusopetuksen lisäopetuksessa.”6

5  OPM 1973.
6  Kehittämissuunnitelma 2003–2008
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Ammatillisesti eriytyvän koulutuksen tarjonnan tavoitteen osalta kehittä-
missuunnitelmassa vuosille 2003–2008 taas todetaan että 

”Väestökehityksestä aiheutuva työvoiman saannin vaikeutuminen 
edellyttää koulutusjärjestelmän tehokkuuden ja tuloksellisuuden 
parantamista, koko nuorisoikäluokan kouluttamista peruskou-
lun ja lukion jälkeisessä ammatillisesti suuntautuneessa koulutuk-
sessa…” 

Uusimmassa koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa vuosille 
2007–2012 ei aseteta suoraan tavoitetta samana vuonna opintojaan jatkavien 
osuudesta, vaan tavoitteena korostetaan toisen asteen tutkinnon suorittanei-
den osuuden ikäluokasta nostamista. Ammatillisesti eriytyneen koulutuksen 
tarjonnan osalta tyydytään toteamaan, että ”Työelämän osaamis- ja työvoi-
matarpeisiin vastaaminen edellyttää, että ikäluokasta mahdollisimman moni 
suorittaa ammatillisesti eriytyneen koulutuksen.”7

Suomi on lähellä maailman kärkeä kun tarkastellaan toisen asteen tutkin-
tojen suorittamista suhteessa tutkinnon tyypillisesti suorittavaan ikäluokkaan. 
OECD:n lukujen mukaan 95 % ikäluokasta suorittaa toisen asteen tutkinnon. 
Kreikassa ja Saksassa tutkintoja suoritetaan enemmän suhteessa ikäluokkaan 
kuin meillä, mutta ero jää varsin pieneksi. Huomionarvoista on, että sukupuol-
ten välinen ero toisen asteen koulutuksen suorittamisessa on Suomessa suu-
rempi kuin OECD-maissa tai EU19-maissa keskimäärin. Ero näkyy sekä koko 
toisen asteen koulutuksessa että yleissivistävässä toisen asteen koulutuksessa. 
Koko toisen asteen koulutuksessa sukupuolten välinen osallistumisaste-ero on 
kolmanneksen korkeampi kuin OECD-maissa tai EU19-maissa keskimäärin 
ja yleissivistävässä koulutuksessa kaksi kolmasosaa korkeampi kuin vertailu-
maissa keskimäärin.8

Välittömästi peruskoulun 9. luokan koulutuksen päättymisen jälkeen opin-
toihin hakeutuu hieman alle 95 % ikäluokasta. Näihin lukuihin sisältyy kuiten-
kin opintojen jatkaminen peruskoulun 10. luokan opetuksessa, jossa opintojaan 
on 2000-luvulla jatkanut vuosittain noin 2,5 % ikäluokasta. Toisella asteella, 

7  Kehittämissuunnitelma 2007–2012
8  OECD-vertailutietojen lähde EAG 2007
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lukiossa tai ammatillisessa oppilaitoksessa, opintojaan on jatkanut keskimää-
rin 91,7 % ikäluokasta. Vuonna 2006 toisen asteen koulutuksessa ei jatkanut 
peruskoulunsa päättäneistä 8,8 prosenttia. Tutkinnon suorittavien määrään 
vaikuttaa opinnot aloittaneiden lisäksi opintojen keskeyttäminen. Lukuvuonna 
2005–2006 tutkintoon johtavan koulutuksen lopetti kokonaan 9,4 % amma-
tillisen koulutuksen opiskelijoista ja 2,1 % lukio-opiskelijoista. Tämän lisäksi 
koulutussektoria vaihtoi 1,1 % ammatillisen koulutuksen ja 2,1 % lukioiden 
opiskelijoista. 

Toisen asteen koulutuksen jakautumisessa on suuria alueellisia eroja. Kun 
Etelä-Pohjanmaalla jatkamatta jättäneiden osuus jäi alle 5 prosenttiin, nousi 
se Uudellamaalla, Pohjois-Savossa ja Etelä-Karjalassa yli 11 prosenttiin. Vielä 
suurempi ero näkyy toisen asteen opintojen jakautumisessa lukion ja toisen 
asteen ammatillisen koulutuksen välillä. Uudellamaalla lukioon sijoittui suo-
raan lähes 58 % peruskoulun päättäneestä ikäluokasta, kun Etelä-Karjalassa, 
Kymenlaaksossa ja Pohjois-Karjalassa lukioon sijoittuneiden osuus jäi alle 47 
prosenttiin. Vastaavasti toisen asteen ammatilliseen koulutukseen sijoittui Uu-
dellamaalla hieman alle 31 % peruskoulunsa päättäneistä kun osuus Pohjan-
maalla ja Keski-Pohjanmaalla oli yli 47 %. Uudellamaalla lukioon suuntautuu 
27 prosenttiyksikköä suurempi osuus ikäluokasta kuin ammatillisiin opintoihin 
kun Kanta-Hämeessä ammatilliset opinnot aloittaa puoli prosenttia suurempi 
osuus ikäluokasta kuin lukion.9

Sivistyspoliittisen ministerityöryhmän linjaus ammatillisen koulutuksen 
tarjonnan alueellisista tavoitteista vuodelle 2012 säilyttää maakuntien erot 
huomattavan suurina. Ammatillisen koulutuksen aloituspaikkoja on Uudella-
maalla tavoitteen mukaisesti vuonna 2012 hieman yli 70 prosentille ikäluokasta 
16–18-vuotiaat kun Lapissa aloituspaikkoja on lähes 88 prosentille ikäluokasta 
ja Keski-Pohjanmaalla ja Kanta-Hämeessäkin yli 85 prosentille ikäluokasta.10

Alueellisesti epätasaisen koulutuksen jakautumisen lisäksi koulutukseen 
pääsy on voimakkaasti sukupuolittunutta. Koko maassa 43 % pojista ja 60 % 
tytöistä aloittaa lukion, kun ammatillisen koulutuksen aloittaa 31 % tytöistä ja 
49 % pojista. Alueelliset erot myös yhdistyvät sukupuolieroihin koulutukseen 
pääsemisessä.

9  Koulutukseen hakeutumisen luvut perustuvat Tilastokeskuksen koulutustilastoihin.
10  Sipo 2008
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Uudellamaalla tytöistä lukioon menee yli 64 % ja ammatilliseen koulutuk-
seen vain 24 %. Pojista aloittaa lukio-opinnot 52 % ja ammatilliset opinnot 38 %. 
Uusimaa on ainoa maakunta, jossa suurempi osuus pojista aloittaa lukion kuin 
ammatilliset opinnot. Suurimmillaan ero ammatillisen koulutuksen hyväksi 
on Pohjois-Karjalassa, jossa lähes 20 prosenttiyksikköä suurempi osa pojista 
aloittaa ammatilliset opinnot kuin lukion. 

Tytöillä tilanne on täysin toinen. Yhdessäkään maakunnassa suurempi osuus 
tytöistä ei aloita ammatillisia opintoja kuin lukio-opintoja. Pienimmillään ero 
lukio-opintojen hyväksi on Kymenlaaksossa, jossa lukion aloittaa lähes 15 pro-
senttia suurempi osuus tytöistä. Suurimmillaan ero on Uudellamaalla, jossa 
lukion etumatka nousee 40 prosenttiin tytöistä.

saavutettu koulutustaso

Koulutuksen aloittamisen ja läpäisyn lisäksi tulee kiinnittää huomiota eri ikä-
ryhmien saavuttamaan koulutustasoon. Koulutuksen ja tutkimuksen kehittä-
missuunnitelmassa 2003–2008 tavoite muotoillaan seuraavasti: 

”Tavoitteeksi asetetaan, että vuoteen 2015 mennessä vähintään toi-
sen asteen tutkinnon suorittaneiden osuus 25–29-vuotiaasta väes-
töstä kohoaa nykyisestä 85 %:sta vähintään 90 %:iin ja että korkea-
asteen tutkinnon suorittaneiden osuus 30–34-vuotiaasta väestöstä 
kohoaa nykyisestä 40 %:sta vähintään 50 %:iin.”

Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma vuosille 2007–2012 
asettaa tavoitteekseen maailman korkeimpien joukkoon kuuluvan yleisen kou-
lutustason. 

”Kansainvälisen kilpailukyvyn turvaamiseksi ja väestön yleisen si-
vistystason kehittämiseksi suomalaisten koulutustasoa kehitetään si-
ten, että se on yksi maailman korkeimmista sekä perusasteen jälkei-
sen tutkinnon että korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden osalta…
Tavoitteena on, että perusasteen jälkeisen tutkinnon suorittaneiden 
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osuus 25–34-vuotiaista nousee 92,5 prosenttiin vuonna 2015 ja 95 
prosenttiin vuonna 2020.”

Kansainvälisessä katsannossakaan tilanne ei näytä kovin valoisalta. Tuore 
Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma muistuttaa, että kansain-
välisessä vertailussa suomalaisten koulutustaso on varsin alhainen, vaikka kor-
keakoulutettujen määrä nuoremmissa ikäluokissa onkin maailman kärjessä 

”OECD-maiden välisessä vertailussa Suomi sijoittuu nykyisellä pe-
rusasteen jälkeisen tutkinnon suorittaneen väestön (25–64-vuo-
tiaat) osuudella sijalle 10… Mitattaessa työvoiman koulutukseen 
osallistumista vuonna 2004 25–64-vuotiaiden ikäryhmän saaman 
koulutuksen pituuden perusteella Suomi sijoittuu 30 OECD-maan 
joukossa sijalle 23.”

Suomessa toisen asteen koulutusta pidetään usein käytännössä universaa-
lina, koulutuksena, johon koko ikäluokka osallistuu. Kansainvälisessä vertailussa 
näin näyttääkin olevan ja toisen asteen koulutuksen suorittaneiden osuudessa 
Suomi sijoittuu OECD:n keskiarvon yläpuolelle. Keskimäärin OECD-maiden 
25–64-vuotiaasta väestöstä noin 68 prosenttia on suorittanut vähintään toisen 
asteen koulutuksen, Suomessa osuus nousee 79 prosenttiin. Verrattuna mui-
hin pohjoismaihin tilanne näyttää hieman erilaiselta, vain Norjan jäädessä 
jälkeen 77 prosentillaan ja Ruotsin noustessa 84 prosenttiin ja Tanskankin 81 
prosenttiin. Nuoremmissa ikäluokissa luvut ovat korkeampia niin Suomessa 
kuin muissakin kehittyneissä maissa. Ikäryhmässä 25–34-vuotiaat Suomessa 
toisen asteen tutkinnon on suorittanut 89 % kun OECD-alueen keskiarvo on 
77 prosenttia. 

Eurostatin tietojen mukaan pelkän peruskoulutuksen varassa ilman koulu-
tuspaikkaa Suomessa on varsin pieni osa 18–24-vuotiaista. Vuonna 2006 tässä 
tilassa oli EU27-maissa keskimäärin 15,2 % ikäluokasta, kun Suomessa osuus 
oli 8,3 prosenttia. Pienempiä ikäluokkaosuuksia vertailussa saivat vain Puola, 
Kroatia, Slovakia, Tsekin tasavalta, Slovenia ja Norja. Jos tarkastellaan vuosien 
2000–2007 keskiarvoa, nousee Suomea parempaan tilanteeseen myös Sveitsi. 
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Huolestuttavaa Suomen osalta on, että ilman perusasteen jälkeistä koulutusta 
koulutuksen ulkopuolella olevien osuus ei ole laskenut 1990-luvun lopun jäl-
keen. Euroopan unionissa ja sen jäsenmaissa kehitys on ollut hidasta, mutta 
joukon osuus on tasaisesti laskenut. Muissa pohjoismaissa tilanne vaihtelee 
suuresti. Norja on onnistunut hyvin nopeasti vähentämään järjestelmän ul-
kopuolelle putoavaa joukkoa, mutta sekä Ruotsi että Tanska ovat jääneet Suo-
men kaltaiseen tilanteeseen, jossa ulos jääneiden osuudessa tapahtuu lähinnä 
vuosittaista aaltoilua.11

Perusasteen jälkeisen tutkinnon suorittaneiden osuus nuorisoikäluokasta ei 
ole juuri kasvanut viime vuosina. 25–29-vuotiaiden ikäryhmästä vain 85,3 % on 
suorittanut perusasteen jälkeisen tutkinnon. Sukupuolten välinen ero tutkinnon 
suorittaneiden osuudessa on myös huomattava. Ikäryhmässä 20–24-vuotiaat 
ylioppilastutkinto oli vuonna 2005 naisista 60 prosentilla ja miehistä 41 pro-
sentilla. Perusasteen jälkeisen tutkinnon oli vuonna 2006 naisista suorittanut 
88,8 % ikäryhmästä, kun miehillä osuus oli vain 82 %. 

Lisäksi tulee huomata, että osa toisen asteen tutkinnon suorittaneista on suo-
rittanut vain ylioppilastutkinnon, jonka tavoitteena ei ole valmistaa nuorta siir-
tymään työmarkkinoille. Kun tarkastellaan työmarkkinoille tähtäävää ammatil-
lisesti eriytyvää koulutusta, ammatillista koulutusta ja korkeakoulutusta, laskee 
tutkinnon suorittaneiden osuus ikäluokasta selvästi. Vuonna 2006 25–34-vuo-
tiaiden ikäryhmästä vain 72,9 % oli suorittanut ammatillisen tai korkeakoulu-
tutkinnon, yli neljänneksen ikäluokasta ollessa pelkän yleissivistävän koulu-
tuksen varassa. 

Ammatillisesti eriytyneen tutkinnon suorittaneiden osalta sukupuolten 
välinen ero on vielä selvempi kuin kaikkien perusasteen jälkeisen tutkinnon 
suorittaneiden osalta. Ikäryhmän naisista 77,8 % on suorittanut ammatillisen 
tai korkea-asteen tutkinnon kun miehillä osuus jää 68,2 prosenttiin. Lähes joka 
kolmas nuori mies 25–34-vuotiaiden ikäryhmässä onkin vailla työmarkkinoille 
valmistavaa tutkintoa.

Tämä on erityisen huolestuttavaa siksi, että koulutuksen ja työmarkkina-
aseman välillä on hyvin selvä yhteys. Pelkän perusasteen koulutuksen varassa 
olevien 15–24-vuotiaiden työttömyysaste vuonna 2005 oli 28,1 % kun se perus-
asteen jälkeisen tutkinnon suorittaneilla oli 15,9 %. Vanhemmassa ikäryhmässä 

11  Eurostat 2008
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25–34-vuotiaat yleinen työttömyysaste laskee, mutta koulutusasteiden väliset 
erot työttömyysasteessa säilyvät. Tässä ikäryhmässä pelkän perusasteen kou-
lutuksen suorittaneiden työttömyysaste on 15,6 % kun keskiasteen koulutuk-
sen suorittaneilla työttömyysaste jää 7,7 prosenttiin. Kiistatta voidaan todeta, 
että toisen asteen koulutuksen suorittaminen parantaa työllistymismahdolli-
suuksia. 

Täytyy myös huomata, että toisen asteen koulutukseen osallistuminen ja 
sen ulkopuolelle jääminen riippuvat monista nuoren ominaisuuksista, joihin 
hänen omat vaikutusmahdollisuutensa ovat suhteellisen rajalliset, kuten so-
sioekonomisesta taustasta, asuinalueesta ja sukupuolesta. Sosioekonomisen 
taustan vaikutusta koulutuksessa menestymiseen on tutkittu Suomessa varsin 
paljon ja vanhempien koulutustason on kaikilla koulutusasteilla nähty nostavan 
todennäköisyyttä koulutuksen hankkimiselle. Korkeakoulutettujen vanhem-
pien lasten todennäköisyys opiskella yliopistossa on yhä kahdeksankertainen 
verrattuna pelkän peruskoulutuksen suorittaneiden vanhempien lapseen. Erot 
näkyvät korkeakoulutuksen lisäksi toisen asteen koulutuksessa. 

Osmo Kivinen ja Risto Rinne ovat tunnistaneet kolme suomalaisessa koulu-
tusjärjestelmässä erottuvaa kouluttautumistraditiota. Toimihenkilöiden tie on 
kulkenut lukioiden kautta korkeakouluihin ja sitä ennen opistoasteen koulu-
tukseen. Työväestön jälkeläiset ovat suuntautuneet pääsääntöisesti toisen asteen 
ammatillisiin opintoihin ja maatalousväestön jälkeläiset erityisesti toisen asteen 
ammatillisen koulutuksen, mutta myös korkeakoulujen, maatalouteen liittyville 
koulutuslinjoille.12 Voidaan kysyä onko toisen asteen koulutuksen epätasaisella 
jakautumisella merkitystä. Joka tapauksessa on selvää, että epätasainen koulu-
tukseen hakeutuminen tarkoittaa lahjakkuusreservien hukkaamista.13

OECD:n vuonna 2005 toteutettu maa-arviointi tasa-arvon toteutumisesta 
suomalaisessa koulutusjärjestelmässä ravistelee käsitystä suomalaisesta toisen 
asteen koulutuksesta aivan yhtä tasa-arvoisena kuin peruskoulu. Raportti huo-
mauttaa, että vaikka epätasa-arvo peruskouluvaiheessa on Suomessa vähäisem-
pää kuin monissa muissa maissa, eivät peruskoulunkaan epätasa-arvo-ongelmat 
ole vähäisiä. Raportti korostaa, että peruskoulun oppilaiden taustaan liittyvät 
oppimistuloserot heijastuvat suomalaisessa järjestelmässä suoraan oppilaiden 

12  Kivinen & Rinne 1995, 101
13  Kivinen et al 1995
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edellytyksiin päästä toisen asteen koulutukseen. Peruskoulussa suhteellisen 
tasa-arvoinen koulunkäynti heikkenee arvion mukaan merkittävästi siirryttä-
essä toisen asteen koulutukseen.14

Raportissa katsotaan, että toisen asteen ammatillinen koulutus on statuk-
seltaan lukiokoulutusta selvästi alempana ja suuntautuu lähinnä vanhan teol-
lisen yhteiskuntarakenteen suorittavan tason tehtäviin. Arvioijat toteavat, että 
huolimatta päinvastaisista väitteistä he eivät ole nähneet aineistoa, joka tukisi 
väitteitä siitä, että merkittävä osuus toisen asteen ammatillisen koulutuksen 
suorittajista kouluttautuisi tietoperustaisiin korkean statuksen tehtäviin. Ra-
portissa todetaan selvästi, että opetusministeriön virkamiehet eivät jakaneet 
arviointiryhmän näkemystä toisen asteen ammatillisesta koulutuksesta lukio-
koulutusta alemman statuksen koulutusvaihtoehtona, joka johtaa alemman 
statuksen tehtäviin työelämässä.

Erityisenä ongelmana toisen asteen ammatillisen koulutuksen rakenteessa 
arvioijat nostavat esiin ammatillisen väylän valitsevien nuorten pakon valita 
tarkka ammatillinen ala, vaikka monilla nuorilla ei ole edellytyksiä tehdä täl-
laista valintaa. Arvioijat tiivistivät näkemyksensä toteamalla, että toisen asteen 
ammatillisen koulutuksen tarjoamat keskinkertaiset uramahdollisuudet sekä 
koulutusalan valintaan liittyvät vaikeudet tekevät siitä selvästi toisen luokan 
koulutusvalinnan.

Järjestelmä, joka jättää lähes 15 % ikäluokasta ilman toisen asteen jälkeistä 
koulutusta ja yli neljänneksen ilman ammatillisesti eriytyvää koulutusta haas-
kaakin inhimillisiä resursseja, vähentää ilman koulutusta jäävien mahdolli-
suuksia tavoitteelliseen toimintaan työmarkkinoilla ja yhteiskunnassa sekä lisää 
yhteiskunnalle koituvia kustannuksia. Se on sekä inhimillisesti ja taloudellisesti 
kestämätöntä että täysin tarpeetonta.

14  OECD 2005
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Toisen	asteen	yhteistyö

nuorisoasteen koulutuskokeilu

Valtioneuvoston koulutuspoliittisessa selonteossa eduskunnalle 1990 haluttiin 
lukion ja ammatillisten oppilaitosten yhteyttä tiivistää.15 Perusteet tiivistymiselle 
olivat pitkälti samoja kuin aiemmin oppikoulun tilanne, joka perusteli perus-
kouluun siirtymistä. 1990-luvun alussa jo yli puolet peruskoulun päättävistä 
suuntautui lukio-opintoihin, syinään lukion ammatillista koulutusta korke-
ampi arvostus ja mahdollisuus saada lisää aikaa harkita tulevaa elämänuraansa. 
Ammatilliseen koulutukseen menijöiden katsottiin myös joutuvan valitsemaan 
tulevaisuuden ammattinsa liian nuorina. 

Taustalla oli myös 1980-luvulla toteutetun keskiasteen uudistuksen epäon-
nistuminen tavoitteissaan. Ylioppilaspohjaisen ammatillisen koulutuksen lisää-
minen ei ollut onnistunut poistamaan ylioppilassumaa joka seurasi kun vain 
kolmannes ylioppilaista pääsi yliopistoon. Lisää harkinta-aikaa lukiosta hake-
neet nuoret joutuivat ammatilliseen koulutukseen, usein vielä korkea-asteen 
opintoja tavoitellen, mistä seurasi runsaasti moninkertaista koulutusta.

Selonteossaan hallitus esitti yhtenäisen nuorisoasteen koulutuksen toteut-
tamisen vaihtoehtoina opiskelijoiden mahdollisuudet yhdistää opintoja sekä 
lukioista että ammatillisista oppilaitoksista omiin tutkintoihinsa sekä pisim-
mälle menevänä mallina täysin yhtenäistä Nuorisokoulua, jossa opiskelijat 
opiskelisivat kaikille yhteisten käytännöllisten ja teoreettisten aineiden lisäksi 
yleissivistäviä tai ammatillisia opintoja hankkien sekä jonkin alan perusam-

15  Selonteko 1990
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mattitaidon että jatko-opiskeluvalmiudet. Eduskunnassa selonteko sai kiihkeän 
vastaanoton ja siitä käytiin kahden päivän keskustelu, jossa erityisesti Kokoo-
mus ja Keskusta asettuivat vastustamaan yhtenäistä toisen asteen koulutusta ja 
vihreät ja Vasemmistoliitto kannattamaan sitä.

Uudistuksen kohtalo ratkesi Kokoomuksen ja SDP:n kompromissiin, jossa 
ammattikorkeakoulu-uudistus asetettiin nuorisoasteen uudistuksen edelle ja 
nuorisoasteella tyydyttiin yhtenäisten oppilaitosten sijasta oppilaitosten yhteis-
työlle rakentuviin kokeiluihin. Ministeriöön oli kevään 1990 loppuun mennessä 
tullut pyytämättä 17 nuorisoasteen kokeiluesitystä.

Kun vuonna 1992 alkaneen nuorisoasteen koulutuskokeilun lähtökohdaksi 
muodostui yhtenäisten oppilaitosten sijaan oppilaitosten yhteistyö keskityttiin 
1970-luvun horisontaalisen integraation tavoitteen sijaan valinnanvapauden 
lisäämiseen. Laissa nuorisoasteen koulutuksen ja ammattikorkeakoulujen ko-
keilusta nuorisoasteen koulutuskokeilun tavoitteeksi määriteltiin: 

“selvittää, miten erityisesti eri koulu- ja oppilaitosmuotojen välisellä 
yhteistoiminnalla voidaan edistää peruskoulun jälkeisen koulu-
tuksen tason kohottamista, yhteiskunnan ja työelämän muuttu-
vien tietoja taitotarpeiden tyydyttämistä, joustavien ja yksilöllisten 
opintokokonaisuuksien muodostamista ja koulutusmahdollisuuk-
sien monipuolistamista sekä koulutusjärjestelmän toimintakyvyn 
parantamista ja hallinnon kehittämistä.”16

Nuorisoasteen koulutuskokeilussa lukiot ja ammatilliset oppilaitokset te-
kivät alueellista tai paikallista yhteistoimintaa, opetussuunnitelmissa lisättiin 
valinnaisuutta ja helpotettiin yksilöllisten opiskelijan opinto-ohjelmien muo-
dostamista. Kokeilun aikana lukion tuntijako ja valtakunnalliset opetussuun-
nitelman perusteet uudistettiin. Kaikille pakollisen opetuksen määrä väheni ja 
valinnaisuus lisääntyi huomattavasti. Ammatillisessa koulutuksessa rakenne 
muutettiin rinnakkaisesta perättäiseksi siten, että sekä ammattikorkeakoulu 
että poistuva opistoaste pohjautuivat toisen asteen koulutukseen. Ammatillis-
ten tutkintojen määrä väheni kun tutkintojen laaja-alaisuutta lisättiin. Myös 

16  L 391/1991
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valinnaisuutta lisättiin tutkintojen muuttuessa modulaarisiksi kun opetussuun-
nitelmat uudistuivat 1995. 

Koko kokeilun ajan noin puolet kokeiluun osallistuvista opiskelijoista opis-
keli lukioissa ja puolet ammatillisissa oppilaitoksissa. Kokeilun alkaessa luku-
vuonna 1992–1993 opiskelijoita oli kokeilun piirissä vajaa 13 000 ja kokeilun 
suunniteltuna päättymislukuvuonna 1998–1999 yli 37 000 opiskelijaa. Oppilai-
tosten määrä kokeilussa muuttui lähinnä ammatillisen oppilaitosverkon muut-
tumisen myötä, kun ammatilliset oppilaitokset yhdistyivät aiempaa suurem-
miksi monialaisiksi kokonaisuuksiksi.

Kokeilun alkuvuosina noin neljännes kokeilun piiriin kuuluvista ylioppi-
lastutkinnon suorittavista opiskelijoista suoritti myös ammatillisia opintoja. 
Ammatillisen tutkinnon suorittaneista yhtä suuri osuus oli suorittanut lukio-
opintoja. Kokeilun loppuvaiheessa noin kolmannes lukion oppimäärän suorit-
taneista ja ammatillisen tutkinnon suorittaneista oli valinnut opintoja muista 
oppilaitoksista.

Osan kokeilua muodosti yhdistelmäopinnot-tutkinto, jonka tarkoituksena 
oli mahdollistaa hyvin yksilöllisen opinto-ohjelman muodostaminen. Tutkin-
toon sisältyi vain neljä pakollista oppiainetta ja valinnaisuuden määrä nousi 75 
prosenttiin koko tutkinnosta. Yhdistelmäopinnot-tutkinto ei koskaan muodos-
tunut erityisen suosituksi, vaan suurin osa sen suorittajista siirtyi ammatillisiin 
tai lukio-opintoihin. Yhdistelmäopinnot-tutkintoa suositummaksi muodostui 
kahden tutkinnon suorittaminen, eli niin sanotun kaksoistutkinnon suorittami-
nen. Myös nuorisoasteen koulutuskokeilun jälkeen oppilaitosten yhteistyössä 
ja opintojen yhdistämisessä menestyksekkäimmäksi yhteistyön muodoksi ovat 
muodostuneet kahden ja kolmen tutkinnon suorittamisen mallit.

Yhdistelmätutkinnot

Lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten yhteistyöopinnot ovat opiskelijan nä-
kökulmasta toteutuneet kolmella pääasiallisella tavalla. Opiskelijalla on ollut 
mahdollisuus suorittaa oppilaitosrajan yli yksittäisiä kursseja, useamman kurs-
sin muodostamia kokonaisuuksia tai yhdistelmätutkintoja. Yhdistelmätutkinnot 
antavat suorittajilleen laajemmat ammatilliset ja yleissivistykselliset valmiudet 
työmarkkinoilla toimimiseen kuin yhden tutkinnon suorittaneille. Laajemmat 
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valmiudet saavutetaan erityisesti, jos opiskelija suorittaa yleissivistävän ja am-
matillisen tutkinnon yhdistelmän. Esimerkiksi lukion pitkän matematiikan ja 
fysiikan opiskelu antaa enemmän tekniikan ja liikenteen alalla ammattiin opis-
kelevalle laajemmat valmiudet myös ammatilliselta kannalta.

Yhteensä yhteistyöopintoja suorittaa noin 4,8 % kaikista toisen asteen tut-
kintotavoitteisista opiskelijoista, eli noin 12 000 nuorta. Lukuvuonna 2004–2005 
yhdistelmätutkintoa suorittavien lisäksi 1700 lukiolaista, eli 2,2 % toisen asteen 
alueellisten yhteistyöverkostojen lukiolaisista, suoritti vähintään yhden kurssin 
jossakin verkoston ammatillisessa oppilaitoksessa. Ammatillisten oppilaitosten 
opiskelijoista 2070 eli 4,1 % suoritti vähintään yhden kurssin yhteistyöverkoston 
lukiossa. Yksittäisiä kursseja laajemmin, mutta yhdistelmätutkintoa suppeam-
min opintoja oppilaitosrajan yli suoritti lähes 2 % ammatillisten oppilaitosten 
opiskelijoista ja 0,6 % lukiolaisista. Yhteistyön painopiste on siirtynyt kasvavassa 
määrin yksittäisten kurssien tarjoamisesta yhdistelmätutkintojen, kaksois- ja 
kolmoistutkintojen, suuntaan.17

Yhdistelmätutkintoihin lasketaan kaksoistutkinto ja kolmoistutkinto. Kak-
soistutkinnoissa opiskelija suorittaa ammatillisen tutkinnon lisäksi ylioppi-
lastutkinnon. Tällöin lukiokurssien lukumäärä on noin 40. Kaksoistutkinto 
toteutetaan yleensä kolmessa vuodessa. Kaksoistutkinto voi tarkoittaa myös 
kahden ammatillisen tutkinnon suorittamista. Tällöin pääasiassa toisen tutkin-
non suorittaminen täydentää ensimmäistä tutkintoa, jolloin toista tutkintoa ei 
yleensä suoriteta kokonaan, sillä aiempia opintoja voidaan lukea osittain hy-
väksi. Ammatilliset kaksoistutkinnot toteutetaan yksilöllisesti ja yleensä kahden 
ammatillisen tutkinnon suorittaminen vie aikaa noin neljä vuotta.18

Kolmoistutkinto tarkoittaa koko lukion oppimäärän (75 kurssia), vähintään 
neljän ylioppilastutkintoon kuuluvan kokeen ja yhden ammatillisen perustut-
kinnon suorittamista. Kolmoistutkinnossa koulutuksen kesto on yksilöllinen, 
mutta yleisimmin tutkinnon suoritetaan noin neljässä vuodessa. 

Ammattiin opiskelevat suorittavat kaksois- ja kolmoistutkintoja lukiolaisia 
aktiivisemmin. Kaksois- tai kolmoistutkinnon suoritti yhteistyöverkostojen 
ammatillisen tutkinnon suorittaneista lukuvuonna 2004–2005 yhteensä 1420 
opiskelijaa, eli 6,9 prosenttia. Tämä on noin 5 prosenttia kaikista ammatillisen 

17  Edev 2007
18  Opetushallitus 2008a
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tutkinnon suorittaneista. Vaihtelu verkostojen välillä oli suurta. Lähes puolessa 
kaksois- tai kolmoistutkinnon suoritti alle 5 prosenttia opiskelijoista. Kahdek-
sassa prosentissa verkostoista yhdistelmätutkinnon suoritti yli 20 % opiskeli-
joista. Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa asetetun 10 % 
tavoitetason oli saavuttanut 20 % verkostoista. 

Kaksois- ja kolmoistutkintoja suoritettiin lähes yhtä paljon, mutta kolmois-
tutkintojen suosio oli kasvussa. Suhteellisesti eniten kaksois- ja kolmoistutkin-
toja suoritetaan Etelä- ja Länsi-Suomessa sijaitsevissa kaupungeissa. Suosituim-
mat koulutusalat ovat vapaa-aika ja liikunta sekä kauppa ja hallinto.

Ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden ilmoittautuminen ylioppilastut-
kintoon on lisääntynyt 1990-luvun loppupuolelta lähtien varsin voimakkaasti. 
Vuonna 1996 ylioppilastutkintoon ilmoittautui vajaat 900 ammatillisen tutkin-
non suorittanutta tai sitä suorittavaa opiskelijaa ja heidän osuutensa tutkintoon 
ilmoittautuneista oli 2,0 prosenttia. Vuonna 2006 ilmoittautuneiden määrä oli 
noussut lähes 3400 opiskelijaan ja heidän osuutensa tutkintoon ilmoittautu-
neista 5,2 prosenttiin.

oppilaitosten YhteistYö

Jo ennen nuorisoasteen koulutuskokeilua oltiin lukiolakiin ja ammatillisia op-
pilaitoksia koskevaan lakiin lisätty säädökset, jotka mahdollistivat oppilaitosten 
välisen yhteistyön ja opintojen hyväksilukemisen.19

Koulutuslainsäädännön uudistuksessa vuonna 1997 päädyttiin säätämään 
sekä lukiokoulutukselle että ammatilliselle koulutukselle yhteistyövelvoitteen 
sisältävä pykälä. Esityksen perusteluissa todetaan, että 

”Lukiolakiin, ammatillisesta koulutuksesta annettavaan lakiin ja 
ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annettavaan lakiin ehdotetaan 
otettavaksi säännökset, joilla pyritään edistämään mainittujen kou-
lutusmuotojen yhteistyötä ja tukemaan opiskelijoiden yksilöllisiä 
valintoja.”20

19  L 477/83 ja L 487/87
20  HE 86/1997
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Lukiolaki velvoittaa lukiokoulutuksen järjestäjän olemaan yhteistyössä ”alu-
eella toimivien lukiokoulutuksen, ammatillisen koulutuksen ja muun koulu-
tuksen järjestäjien kanssa.” Laki ammatillisesta koulutuksesta vastaavasti vel-
voittaa ammatillisen koulutuksen järjestäjät yhteistyöhön ”alueella toimivien 
ammatillisen koulutuksen, lukiokoulutuksen ja muun koulutuksen järjestäjien 
kanssa.”21

Hallituksen esityksen yksityiskohtaisissa perusteluissa tavoitellaan opiskeli-
joiden valinnanmahdollisuuksien lisäämistä sekä opetusohjelmien yksilöllistä 
muodostamista. Yhteistyövelvoitteen osalta kuitenkin korostetaan paikallisia 
olosuhteita ja niiden eroja syynä sille, ettei yhteistyö kaikilla alueilla toteudu. 
Lukiolain yksityiskohtaisissa perusteluissa todetaan, että 

”Pykälässä tarkoitetun alueen laajuus jää paikallisten olosuhteiden, 
kuten oppilaitosten sijainnin ja kulkuyhteyksien, mukaan ratkais-
tavaksi. Jos lukio sijaitsee etäällä muista oppilaitoksista tai yhteis-
työlle ei ole muista vastaavista syistä luontevia edellytyksiä, yhteis-
työ muiden koulutuksen järjestäjien kanssa voi jäädä luonnollisesti 
vähäiseksi. 

Säännöksen tavoitteena on erityisesti parantaa koulutuksen laatua 
ja monipuolisuutta sekä lisätä opiskelijoiden valinnanmahdolli-
suuksia ja yksilöllisten opetusohjelmien muodostamista. Yhteistyö 
voi käsittää esimerkiksi yhteisen opetustarjonnan eri koulutuksen 
järjestäjien oppilaitoksissa oleville opiskelijoille taikka yhteisten 
opettajien tai tilojen ja välineiden käytön.”

Uudistetussa lainsäädännössä edellytettiin myös, että opetussuunnitelmat 
laaditaan oppilaitoksissa siten, että ne antavat opiskelijalle mahdollisuuden yk-
silöllisiin opintoja koskeviin valintoihin tarvittaessa myös muiden koulutuksen 
järjestäjien antamaa opetusta hyväksi käyttäen. Ammatillisen koulutuksen lain-
säädännössä myös nostetaan erityisesti esiin muut ammatilliset oppilaitokset.

21  L 629/1998
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Hallituksen esityksen yksityiskohtaisissa perusteluissa oppilaitosten velvol-
lisuus oppilaitosten rajat ylittävien opintojen mahdollistamiseen on ilmaistu 
selvästi pehmeämmin. Lukiolain perusteluissa todetaan, että 

Jos koulutuksen järjestäjän oma opetustarjonta ei ole riittävää, tu-
lee opetussuunnitelma laatia siten, että opiskelija voi tarvittaessa 
sisällyttää omaan opetusohjelmaansa opintoja myös muiden kou-
lutuksen järjestäjien opetustarjonnasta. Säännöksen perusteella 
osa soveltavista kursseista voidaan esimerkiksi jättää opiskelijan 
vapaasti valittaviksi.

Vaikka laissa oppilaitoksille annettiinkin velvoite yhteistyöhön muiden op-
pilaitosten, erityisesti saman koulutusasteen oppilaitosten kanssa, jäivät oppi-
laitoksille asetetut velvoitteet käytännössä vähäisiksi. Sekä lainsäädännön että 
sen perustelujen kirjaukset jäivät niin yleiselle tasolle, että oppilaitokset voivat 
tulkita yhteistyövelvoitteen tarkoittavan mitä halusivat sen tarkoittavan.

Lainsäädännön antamat mahdollisuudet yhteistyövelvoitteen hyvinkin löy-
hälle tulkitsemiselle näkyvät myös valtioneuvoston eduskunnalle antamissa 
selonteoissa koululakien vaikutuksista ja niissä asetettujen tavoitteiden toteutu-
misesta. Vuonna 2002 annettu ensimmäinen selonteko toteaa lakonisesti, että 

”Yhteistyötä koskevat säännökset ovat luonteeltaan tavoitesään-
nöksiä. Lainsäädännön lyhyestä voimassaolosta johtuen ei vielä ole 
kaikilta osin löydetty lainsäädännön suomia yhteistyömuotoja.”22

Tätä ennen on käyty läpi yhteistyön muodot lukiokoulutuksessa, amma-
tillisten oppilaitosten välillä ja nuorisoasteen koulutuskokeilussa esittämättä 
mitään konkreettista paikallisen yhteistyön toteutumisesta.

Vuonna 2006 annetussa koulutuspoliittisessa selonteossa yhteistyön tarve 
kirjataan, mutta yhteistyön toteutumisesta ei esitetä arviota. 

22  Selonteko 2002
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”Toisen asteen koulutuksen osalta tavoitteena on pääsääntöisesti 
alueellinen saavutettavuus ja ammatillisen koulutuksen ja lukioiden 
yhteistyön kehittäminen.”23

Muuten kuin alueellisten koulutuskokeilujen osalta oppilaitosten välinen 
yhteistyö on jäänyt varsin vähäiseksi. Tavoite on kirjattu myös Koulutuksen 
ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmaan vuosille 2007–2012, mutta siinäkin 
korostuu lukioiden keskinäinen verkottuminen ja toisen asteen oppilaitosten 
yhteistyön tavoite pelkistyy koulutustarjonnan turvaamiseen. Opiskelijoiden 
valinnanmahdollisuuksien lisäämisen tavoite on jäänyt uusimpien tavoitekir-
jauksien ulkopuolelle.

”Tuetaan lukioiden keskinäistä verkostoitumista sekä ammatillisen 
koulutuksen ja lukioiden alueellista yhteistyötä koulutuksen saavu-
tettavuuden varmistamiseksi.”

Lukuvuonna 2005–2006 toisen asteen oppilaitoksista lain edellyttämää yh-
teistoimintaa muiden koulutuksen järjestäjien kanssa harjoitti ammatillisista 
oppilaitoksista 63 prosenttia ja lukioista 83 prosenttia.24 Lukioille tärkein syy 
olla tekemättä yhteistyötä on ollut, ettei lähistöllä ollut sopivaa yhteistyökump-
pania. Yhteistyövelvoitteen perusteluja toistaen syynä pidettiin myös sitä, ettei 
yhteistyölle nähty tarvetta. Ammatillisille oppilaitoksille tärkeimmät syyt olla 
tekemättä yhteistyötä olivat, että kyseessä oli erityisoppilaitos, pääosa koulutuk-
sesta pääosa oli aikuiskoulutusta ja perustutkintoon johtava koulutus vähäistä 
sekä se, että valtaosalla opiskelijoista oli jo lukion päättötodistus ja ylioppilas-
tutkinto oppilaitokseen saapuessaan. 

Koulutuksen arviointineuvoston arvioinnin mukaan näistä yhteistyöver-
kostoista vain 41 % pääsi vähintään kohtalaiselle perustasolle oppilaitosten 
välisessä yhteistyössä. Parhaiten yhteistyö toimi suunnittelun ja johtamisen 
osalta, heikoimmin tarpeiden ennakoinnin ja seurannan osalta. Alueelliset erot 
yhteistyön tasossa jäivät pieniksi, mutta kaupunkimaisissa kunnissa yhteistyö 
on parempaa kuin maaseudulla. 

23  Selonteko 2006
24  Edev 2007
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Alueellisten yhteistyöverkostojen välillä on suhteellisen suuria eroja yh-
teistyön laajuudessa ja yhteistyön toteuttamisen tavoissa. Joillakin alueilla on 
painotettu yhteisen kurssitarjottimen kehittämistä, toisilla verkko-opetusta ja 
pienten lukioiden turvaamista. Useissa verkostoissa lukio-opinnoilla on am-
matillisia opintoja voimakkaampi asema yhteistyössä, mikä heijastaa ammat-
tiin opiskelijoiden suurempaa kiinnostusta lukion opintoihin sekä lukioiden 
vähäisempää kiinnostusta oman oppilaitoksen ulkopuolelta saatavien opinto-
jen hyödyntämiseen. Koska alueellisella yhteistyöllä on myös keskeinen yhteys 
väestörakenteen muutokseen ja koulutustarjonnan turvaamiseen on ymmär-
rettävää, että verkko-opetuksen kehittämisellä on ollut jonkinlainen asema 
monissa yhteistyömuodoissa.

Rovaniemen ammattilukiossa yhteistyötä tekevät Lapin ammattiopisto sekä 
Rovaniemen lukiot sekä Ranuan, Kittilän, Enontekiön ja Posion lukiot sekä 
Lapin verkkokoulu. Vuonna 1996 alkaneen yhteistyön tarjonta on painottunut 
kolmoistutkintoihin, mutta myös kaksoistutkintojen tai suppeampien opinto-
kokonaisuuksien suorittaminen on ollut mahdollista. Lukuvuonna 2006–2007 
syksyn laskentapäivänä yhteensä 465 opiskelijaa suoritti kolmoistutkintoa. Yh-
distelmäopinnot suoritetaan vaihtojaksojärjestelmällä, jossa ammatilliset opin-
not ja lukio-opinnot vuorottelevat jaksoittain. Ammatillisten opintojen jaksojen 
aikana ammattilukio-opiskelija noudattaa ammatillisten opintojen ja lukiojak-
sojen aikana lukion opetussuunnitelmaa ja käytäntöjä. 

Itäsuomalainen oppimisverkosto ISOverkosto taas on ylimaakunnallinen 
yhteistyöverkosto, jonka toimintaan osallistuu 67 lukiota, lähes kaikki lukiot 
Etelä- ja Pohjois-Savosta, Pohjois-Karjalasta ja Kainuusta, Savon ammatti- ja 
aikuisopisto, Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto sekä Ingmanin käsi- ja tai-
deteollisuusoppilaitos. Verkoston tavoitteena on ollut tukea erityisesti pienten 
lukioiden toimintaedellytyksiä sekä luoda pysyvä toimintamalli oppilaitosten 
verkostoitumiselle ja verkko-opetuksen tarjonnalle. Opetustarjonta on toistai-
seksi painottunut vahvasti lukio-opintojen tarjontaan. Lukuvuonna 2006–2007 
yhteensä 137 verkkokurssin yhteistä opetustarjontaa tarjosi 19 ja hyödynsi 47 
oppilaitosta. 

Kuopion alueella jo 1980-luvulla alkaneeseen toisen asteen yhteistyöhön, 
joka muodosti myös osan nuorisoasteen koulutuskokeilua 1990-luvulla, osal-
listuvat Kuopion kaupungin, Karttulan ja Siilinjärven lukiot, sekä Ingmanin 
käsi- ja taideteollisuusoppilaitos, Kuopion konservatorio, Kuopion talouskoulu 
ja Savon ammatti- ja aikuisopisto, joissa opiskelee yhteensä noin 7000 opiske-
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lijaa. Verkostossa on mahdollista suorittaa niin kaksois- kuin kolmoistutkin-
tojakin sekä yksittäisiä opintoja oppilaitosrajan yli. Lukuvuonna 2006–2007 
kaksois- ja kolmoistutkintoihin tähtäsi yhteensä 319 opiskelijaa, minkä lisäksi 
lähes 400 opiskelijaa oli valinnut opintoja yhteisestä kurssitarjonnasta. Yh-
teensä yhteisiä opintoja onkin hyödyntänyt noin joka kymmenes yhteistyöop-
pilaitosten opiskelija.

Edellisten lisäksi varsin hyviä tuloksia on saavutettu alueellisesta toisen 
asteen yhteistyöstä myös Tampereella, pohjoisessa Keski-Suomessa, Keravan 
alueella, Vantaalla ja Kouvolan seudulla.

Koulutuksen arviointineuvoston arvioinnin mukaan ammatillisen koulu-
tuksen järjestäjällä on olennainen vaikutus yhteistyön onnistumiselle. Yhteis-
työaloitteen tekee useimmiten ammatillisen koulutuksen järjestäjä tai yksittäi-
nen ammatillinen oppilaitos. Yhteistyö on myös sitä parempaa, mitä suurempi 
ammatillinen oppilaitos yhteistyössä on mukana. Suurena esteenä yhteistyölle 
arvioinnissa nähdään oppilaitosten torjuva asenne yhteistyöhön sekä tietämät-
tömyys toisen koulutusmuodon sisällöistä ja rakenteesta. Lukioiden asenne yh-
teistyöhön näyttää olevan ammatillisia oppilaitoksia torjuvampi, mikä heijastuu 
myös siinä, että lukiolaiset suorittavat ammatillisten oppilaitosten opiskelijoita 
vähemmän opintoja oppilaitosrajan yli.
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Miten	muualla

Suomalaisessa koulutuspoliittisessa keskustelussa kansainvälisillä esimerkeillä 
on ollut mittava rooli. Lähes kaikissa komiteamietinnöissä ja työryhmämuis-
tioissa, joissa on esitetty jotakin uutta suomalaiseen koulutusjärjestelmään, on 
vedottu kansainvälisiin esimerkkeihin. Kansakoulun perustamisesta oppivel-
vollisuuden säätämiseen, peruskouluun ja maksulliseen tutkinto-opiskeluun 
korkeakouluissa on malleja ja esimerkkejä etsitty kansainvälisistä kokemuksista. 
Kansainvälinen kokemus on antanut arvokasta tietoa paitsi siitä, millaiset rat-
kaisut koulutusjärjestelmän toiminnan suhteen ovat osoittautuneet toimiviksi, 
myös tietoa siitä, millaiset ratkaisut näyttävät epäonnistuvan. Varsin hyvin mal-
lin ottamisessa on myös osattu huomioida se, ettei kansainvälisiä malleja voida 
koulutusjärjestelmän kaltaisissa asioissa koskaan kopioida suoraan, vaan ne 
tulee sovittaa huolellisesti paikalliseen järjestelmään. Enemmän kuin mallien 
etsimisessä on kansainvälistä kokemusta kuitenkin käytetty joidenkin vaihto-
ehtojen hylkäämisessä ja erityisesti tehtyjen valintojen arvostelussa. 

Kansalliset ratkaisut kaikille yhteisiin koulutuspoliittisiin ongelmiin ovat 
monesti pysyneet erilaisina, koska koulutusjärjestelmät ovat pääsääntöisesti 
kehittyneet olemassa olevan järjestelmän asteittaisen kehittämisen tietä, eivät 
kokonaisten ja kokonaisvaltaisesti uusia järjestelmiä synnyttäen. Näin eri koulu-
tusjärjestelmien erilaiset historialliset taustat määrittelevät hyvin pitkään myös 
koulutusjärjestelmien nykyistä tilaa ja kehitystä. Kansainvälisessä vertailussa 
myös toisen asteen koulutus osoittautuu varsin monimuotoiseksi.25

25  Toisen asteen koulutusjärjestelmien rakenteesta kts. esim. EC 2005.
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Kaikissa järjestelmissä toisen asteen koulutuksen tarjonta jakautuu kahden-
tyyppiseen koulutukseen: yleissivistävään, korkea-asteen opintoihin johtavaan 
koulutukseen sekä työmarkkinoille tai myöhempiin opintoihin johtavaan am-
matilliseen koulutukseen. Useimmissa järjestelmissä, kuten Suomessa, koko 
koulutusjärjestelmä jakautuu tämän jaon mukaisiin haaroihin. Joissakin tapa-
uksissa molemmat opinnot sijoittuvat saman järjestelmän sisään, mutta opetus 
annetaan eri oppilaitoksissa. Joissakin tapauksissa sekä ammatillisia että yleis-
sivistäviä opintoja on mahdollista suorittaa samoissa oppilaitoksissa. 

Selkeimmän esimerkin järjestelmistä, joissa toisen asteen opetus on jär-
jestetty yhtenäisissä oppilaitoksissa, antavat yhdysvaltalaiset high schoolit tai 
Ruotsin gymnasieskolat. Myös Ison-Britannian secondary schoolit ja erityisesti 
further education institutionit tarjoavat sekä yleissivistäviä että ammatillisia 
opintoja.

Pääasiallisesti toisen asteen koulutusjärjestelmät ovat kuitenkin myös kan-
sainvälisessä vertailussa jakautuneita useisiin haaroihin. Järjestelmiä jakaa lä-
hinnä se, kuinka moneen haaraan järjestelmä jakautuu, kuinka suuri osuus 
yleissivistävillä opinnoilla on eri haaroissa sekä työssäoppimisen rooli eri jär-
jestelmissä. Useimmissa tapauksissa yleissivistävään tutkintoon johtava toisen 
asteen koulutus tapahtuu yhden järjestelmän sisällä. Tästä löytyy kuitenkin 
poikkeuksia kuten Tanska, jonka toisen asteen yleissivistävä koulutus jakautuu 
neljään eri järjestelmään. Ammatillinen koulutus sen sijaan jakaantuu useam-
min useisiin haaroihin joissa osa ammatillisen koulutuksen haaroista koostuu 
tekniikkaan keskittyneistä oppilaitoksista ja osa mahdollisesti taidealan oppi-
laitoksista. 

Toinen eroa tekevä tekijä ammatillisen koulutuksen eri haarojen välillä 
on työssäoppimisen määrä, joka vaihtelee järjestelmittäin. Joissakin järjestel-
missä, kuten Italiassa, työssäoppimisella ei ole merkittävää asemaa missään 
ammatillisen koulutuksen haarassa. Toisissa järjestelmissä, kuten Suomessa, 
Hollannissa tai Romaniassa työssäoppiminen muodostaa osan kaikkia toisen 
asteen ammatillisen koulutuksen haaroja. Näiden väliin sijoittuvat järjestelmät, 
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kuten Slovenia, joissa työssäoppimisella on rooli yhdessä kolmesta ammatilli-
sen koulutuksen haarasta.

Suomalaisessa keskustelussa toisen asteen koulutuksen suhteen klassiseksi 
vertailukohdaksi on muodostunut ruotsalainen toisen asteen koulutuksen jär-
jestelmä, johon viitataan säännönmukaisesti aina kun joku esittää suomalaisen 
toisen asteen koulutuksen uudistamista. Kaikki esitykset, joissa esitetään yh-
teistyötä toisen asteen ammatillisen ja yleissivistävän koulutussuunnan välille, 
leimataan Ruotsin mallin kopioimiseksi riippumatta siitä kuinka paljon teh-
dyillä esityksillä on tosiasiallista yhteyttä Ruotsin malliin. Viime aikoina tähän 
argumentaatioon on tullut mukaan toteamus, että Ruotsissakin on jo ymmär-
retty järjestelmän toimimattomuus ja siitä ollaan luopumassa. Jottei Ruotsin 
mainitseminen tässä keskustelussa muodostuisi vain leimakirveen heilutteluksi, 
seuraavassa käydään lyhyesti läpi Ruotsin toisen asteen koulutuksen rakenne 
sekä selvityshenkilön tuoreet esitykset järjestelmän uudistamisesta. 

ruotsi

Ruotsissa toisen asteen koulutus järjestetään yhtenäisessä järjestelmässä, jossa 
koko nuorisoikäluokan koulutus järjestetään kaikille yhteisessä lukiokoulussa26. 
Lukiokoulutus on peruskoulun tapaan maksutonta, mutta ei kuulu oppivelvol-
lisuuden piiriin vaan on opiskelijoille vapaaehtoinen koulumuoto. Nuorilla on 
käytännössä subjektiivinen oikeus toisen asteen koulutukseen kun kunnilla on 
lainsäädännöllinen velvollisuus järjestää lukiokoulutus kaikille peruskoulunsa 
päättäville. Lukiokoulutus tarjoaa Ruotsissa perustavat27 ammatilliset ja yhteis-
kunnalliset taidot sekä valmistaa jatko-opintoihin. Oppilaan on mahdollista 
aloittaa lukiokoulutus aina siihen vuoteen asti, jona hän täyttää 20 vuotta. Tä-
män jälkeen oppilaan on mahdollista suorittaa aikuislukiokoulutus28

Pääosa lukioista on kunnallisia ja yleisimmin oppilas käy lukion omassa 
kunnassaan. Oppilas voi valita käyvänsä lukion myös muussa kunnassa, jos 
hänen toivomaansa ohjelmaa ei ole hänen omassa kunnassaan. Heinäkuusta 

26  Gymnasieskola. Ruotsin toisen asteen koulutuksen järjestelmää gymnasiskolaan 
viitataan seuraavassa nimellä lukio.
27  grundläggande
28  en gymnasial vuxenutbildning
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2008 lukien otetaan käyttöön vapaa hakeutuminen, joka mahdollistaa oppi-
laalle hakeutumisen eri paikkakunnalle myös sellaiseen koulutukseen, jota 
järjestetään hänen omassa kunnassaan. Oppilas saa opiskelupaikan, jos vapaita 
opiskelupaikkoja on jäljellä.

Oppilaalla on mahdollisuus hakeutua opiskelemaan yksityisiin lukioihin29. 
Oppilasmaksut eivät ole sallittuja yksityisissäkään lukioissa vaan ne ovat avoi-
mia kaikille. Yksityisiä lukioita rahoitetaan kunnallisin avustuksin, minkä li-
säksi Kouluhallitus voi myöntää niille valtionavustusta. Koulutuksen sisällön 
osalta yksityiset lukiot vastaavat pääsääntöisesti kunnallisia lukioita, ja niiden 
tarjoama koulutus vastaa olennaisilta osin kansallisia ohjelmia. Erityislukiot30 
on tarkoitettu oppilaille, kuten kehitysvammaisille, joilla ei ole edellytyksiä 
suorittaa tavallista lukiotutkintoa. Kunnat ovat velvollisia tarjoamaan näille 
oppilaille paikan erityislukiossa. 

Lukion viimeisin opetussuunnitelma on vuodelta 1994. Koululaissa määri-
tellään koulun perustehtävä koulun toiminnan tavoitteista. Opetussuunnitelma 
määrää koulun arvopohjan sekä opetuksen perussuuntaviivat ja tavoitteet. 
Koulutuksen tavoitteet määritellään ohjausdokumenteissa, joissa määritellään 
koko järjestelmän tasolla koulutuksen ohjelmatavoitteet, kurssisuunnitelma ja 
todistuskriteerit.31 Jokainen kunta laatii valtakunnallisen ohjauksen asettamissa 
rajoissa koulusuunnitelman, jossa kunnan alueella järjestettävän toisen asteen 
koulutuksen tavoitteet ja toimintatavat määritellään tarkemmin.32 Valtakun-
nallinen ohjaus on Ruotsissa Suomea tarkempaa ja yksityiskohtaisempaa. Sen 
voidaan katsoa olevan lähellä suomalaista koulutuksen ohjauskäytäntöä vielä 
1980-luvun loppupuolella, ennen kuin oppilaitosten autonomiaa lisättiin ja kou-
lutusta koskeva lainsäädäntökin muuttui pitkälti puitelainsäädännöksi.

Lukiossa on 17 erilaista kansallista kolmivuotista ohjelmaa, jotka jakautu-
vat edelleen suuntautumisvaihtoehtoihin. Osa suuntautumisvaihtoehdoista on 
kansallisia, osa oppilaitoskohtaisia. Sekä ohjelmajako että suuntautumisvaihto-
ehtojako noudattelevat pääpiirteissään suomalaisessakin koulutusjärjestelmässä 
tuttua koulutusalajakoa. Opinnoissa on mahdollista suuntautua luonnontietei-

29  fristående gymnasieskola
30  gymnasiesärskola
31  programmål, kursplan, betygskriterier.
32  skolplan
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siin tai yhteiskunnalliselle alalle, tekniikkaan, teollisuuteen tai palvelualoille. 
Ohjelmajaossa voidaan erottaa alat, joille suuntautuminen johtaa suoraan siir-
tymiseen työmarkkinoille ja ohjelmat, joiden pääasiallisena tarkoituksena on 
valmentaa nuorta korkeakouluopintoihin.

Ohjelmat antavat laajan peruskoulutuksen ja tuottavat yleisen korkeakou-
lukelpoisuuden ja niiden laajuus on määritelty 2500 lukiopisteeksi.33 Opetuk-
sen määrä ohjelmissa riippuu ohjelman suuntautumisesta. Yleensä ohjelmien 
opetuksen kesto on 2430 tuntia, mutta kolmessa korkeakoulutukseen valmis-
tamiseen painottuneessa,, luonnontieteen, yhteiskuntatieteen ja esteettisessä, 
ohjelmassa, opetusta on 2180 tuntia. Järjestelmätasolla jokaisen lukiopisteen 
voidaan katsoa vastaavan noin 1 tunnin opetusta. 

Erityislukiot tarjoavat kansallisia, erityisiä tai yksilöllisiä ohjelmia, kuten 
tavalliset lukiotkin. Kansallisten ohjelmien määrä on kuitenkin pienempi kuin 
tavallisissa lukioissa ja niiden laajuus suurempi. Kaikki erityislukioiden ohjelmat 
ovat neljävuotisia ja niiden opetuksen laajuus on 3600 tuntia. Rakenteeltaan 
erityislukioiden ohjelmat ovat vastaavia kuin muidenkin lukioiden.

Yleissivistyksen perustan ja korkeakoulukelpoisuuden rakentamisen pe-
rustan antavat koulutukseen sisältyvät niin sanotut ydinaineet34. Kaikissa oh-
jelmissa on kahdeksan ydinainetta, jotka ovat kaikille yhteisiä ja pakollisia. 
Nämä aineet ovat englanti, ruotsi, matematiikka, luonnontiede, yhteiskunta-
oppi, esteettinen toiminta, liikunta ja terveys sekä uskonto. Pakolliset ydinai-
neiden opinnot muodostavat 30 % tutkinnosta ja niiden laajuus on yhteensä 
750 pistettä.

Ohjelmien suuntautuminen ja tavoitteet ilmenevät tutkinnon pakollisissa 
niin sanotuissa luonneaineissa,35 jotka muodostavat 58 % tutkinnosta. Luonne-
aineiden pakolliseen 1450 pisteen laajuuteen sisältyy 100 pistettä projektityötä. 
Suurin osa ohjelmista jakautuu toisena ja kolmantena opiskeluvuotena suun-
tautumisvaihtoehtoihin. Kouluhallitus36 määrittelee jokaisen ohjelman osalta 
kaikille ohjelman kansallisille suuntautumisvaihtoehdoille yhteiset aineet valta-
kunnallisessa kurssisuunnitelmassa. Selvästi suoraan työmarkkinoille johtaviin 

33  gymnasiepoäng
34  kärnämne
35  karaktärsämnen
36  skolverket
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13 ohjelmaan sisältyy koulun ulkopuolisella työpaikalla tapahtuvaa koulutusta37 
vähintään 15 viikkoa. Korkeakoulutukseen valmistamiseen orientoituneissa 
luonnontieteen, yhteiskuntatieteen, teknisessä ja esteettisessä ohjelmassa työ-
paikalla tapahtuva koulutus ei ole pakollista. Työpaikalla tapahtuva oppiminen 
rinnastuukin pitkälle suomalaiseen toisen asteen ammatilliseen koulutukseen 
sisältyviin työssäoppimisjaksoihin. 

Oppilaiden jakautuminen eri linjoille tapahtuu koulutukseen hakijoiden 
toiveiden ja tavoitteiden perusteella. Oppilailla on periaatteessa oikeus valita 
minkä tahansa ohjelman opinnot. Kaikissa kunnissa ei järjestä kaikkia ohjelmia 
ja suuntautumisvaihtoehtoja, jolloin oppilailla on oikeus osallistua haluamaansa 
koulutukseen jossakin toisessa kunnassa. Paikallisiin ja alueellisiin tarpeisiin 
perustuen kunta voi myös luoda myös erikseen rakennettuja ohjelmia,38 joita 
muovataan yhdistämällä luonneaineita useista valtakunnallisista ohjelmista. 
Erikseen rakennettujen ohjelmien perusrakenne on vastaava kuin valtakun-
nallistenkin ohjelmien. Ohjelmiin sisältyvät pakolliset kahdeksan ydinainetta 
sekä projektityöskentely. Niiden laajuus ja pakollisten opintojen jakautuminen 
ydinaineisiin ja luonneaineisiin on vastaava kuin kansallisissa ohjelmissa.

Erikseen rakennettuja ohjelmia voi räätälöidä myös yksittäisille oppilaille. 
Tällöin ohjelman pituus ja sisältö voivat vaihdella oppilaiden tarpeiden mu-
kaan. Tavoitteena on kuitenkin, että yksittäiselle oppilaalle räätälöidystä ohjel-
masta oppilas jatkaa kansalliseen tai paikalliseen taikka alueelliseen tarpeisiin 
perustuvaan erikseen rakennettuun ohjelmaan. Jokaiselle oppilaalle laaditaan 
yksilöllinen opiskelusuunnitelma, joka sisältää tietoja oppilaan opiskelu-urasta 
ja hänen tekemistään kurssivalinnoista. Yksilöllisestä suunnitelmasta ilmenee 
myös, onko oppilas kokonaisessa, laajennetussa vai supistetussa ohjelmassa.

Jokaisessa kansallisessa ohjelmassa oppilaalla on myös mahdollisuus opis-
kella valinnaisia kursseja 300 lukipisteen edestä. Valinnaisten opintojen määrä 
on siis vain 12 % koko toisen asteen tutkinnon sisällöstä, mikä on huomatta-
vasti vähemmän kuin suomalaisessa toisen asteen tutkinnossa, jossa lukion 
oppimäärässä valinnaisten kurssien osuus minimilaajuisesta tutkinnosta on 
yli kolminkertainen.

37  arbetsplatsförlagd utbildning
38  specialutformade program
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Kurssien laajuus on 50, 100, 150 tai 200 pistettä. Myös joitakin laajempia 
kursseja on olemassa. Vapaasti valittaviin opintoihin ei olekaan mahdollista 
sisällyttää kovin monta erillistä kurssia. Jokainen kurssi perustuu kurssisuunni-
telmaan, jossa määritellään opetuksen tavoitteet. Kurssit voivat olla kansallisia 
kursseja, joissa on kansallisesti hyväksytty kurssisuunnitelma ja arvosanakritee-
rit tai paikallisia kursseja, joissa kurssisuunnitelma ja arvosanakriteerit määri-
tellään kunnassa. Oppilaille annetaan arvosana jokaisesta suoritetusta kurssista. 
Hyväksyttyjä arvosanoja on kolme: hyväksytty, hyvä ja erinomainen.39 Arvosa-
nat perustuvat arvosanakriteereihin, joissa määritellään mitkä taidot oppilaan 
on saavutettava saavuttaakseen tietyn arvosanan. Lukiokoulutuksen päättöto-
distukseen kootaan kaikkien hänen suorittamiensa kurssien arvosanat.

ruotsin toisen asteen uudistus

Ruotsissa valmistellaan lukiokoulutuksen uudistusta. Lukion uudistamista poh-
tinut selvityshenkilö Anita Ferm luovutti opetusministeriölle raporttinsa maa-
liskuun lopussa 2008.40 Selvityshenkilö erottaisi nuorisoikäluokkien ja aikuisten 
lukiokoulutuksen, selventäisi vastuita ja rakenteita sekä lisätä vuorovaikutusta 
lukioiden johdon41 ja koulutuksen kuluttajien (oppilaiden) välillä. Vuorovai-
kutuksen lisääminen tapahtuisi valtakunnallisten ohjelmatoimikuntien42 ja 
pakollisten paikallisten ohjelmatoimikuntien avulla.

Koulutus johtaisi jatkossakin ammattitutkintoon tai korkeakouluun valmis-
tavaan tutkintoon. Todistuksen saamiseksi tulisi suorittaa 2250–2500 pisteen 
laajuiset opinnot sekä ja hyväksytty tutkintotehtävä. Valtakunnalliset tutkin-
totavoitteet valmisteltaisiin kouluhallituksen, kuluttajien, työelämän ja kor-
keakoulujen yhteistyönä. Selvityshenkilö esittää, että kansallisten ohjelmien 
määrä kasvaisi yhdeksääntoista. Kaikissa ohjelmissa olisi kansallisia suuntau-
tumisvaihtoja yhtä lukuun ottamatta. Ohjelmista ammatillisesti suuntautuneet 
14 johtaisivat työelämään. Näissä ohjelmissa oppilas voisi saada valintojensa 
johdosta yleisen korkeakoulukelpoisuuden43. Viisi kansallisista ohjelmista olisi 

39  godkänt, väl godkänt, mycket väl godkänt.
40  SOU 2008
41  skolhuvudmän
42  programråd
43  grundläggande högskolebehörighet
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erityisesti korkeakouluun valmistavia. Lukion todistus säilyy selvityshenkilön 
raportissa ennallaan kurssikohtaisiin arvosanoihin perustuvana.

Selvityshenkilö ehdottaa ydinaineiden korvaamista lukiokohtaisilla yleisillä 
aineilla,44 joiden määrä säilyisi kahdeksassa. Muutoksella ydinaineista yleisiksi 
aineiksi korostetaan opetuksen tavoitteiden eroja eri ohjelmissa. Yleisaineiden 
laajuus ja sisältö voisivat vaihdella lukiosta toiseen, mikä sallii suuremman op-
pilaitosten ja ohjelmien välisen vaihtelun kuin nykyinen järjestelmä. Luonneai-
neet Ferm esittää muutettavan ohjelmakohtaisiksi. Myös suuntautumisvaihtoeh-
doissa olisi omia luonneaineita. Jokaisessa ohjelmassa olisi myös mahdollisuus 
syventymiseen, joka profiloisi ohjelman luonnetta. Osana uudistusta nuorten 
valinnanmahdollisuuksia kavennettaisiin nykyisestä ja opiskelijoiden vapaasti 
valittavien aineiden laajuus laskisi 300 pisteestä 200 pisteeseen.

Mahdollisuuksia oppilaitosten ja ohjelmien väliseen eriytymiseen lisätään 
myös uudistamalla lukion opiskelijavalinnan periaatteita. Esityksen mukaan 
tulee nuoren päästäkseen korkeakoulutukseen valmistavaan lukiokoulutuk-
seen olla suorittanut peruskoulututkinnon vähintään kahdentoista hyväksy-
tyn aineen todistuksella. Ammatilliseen ohjelmaan pääseminen edellyttäisi 
peruskoulututkinnon suorittamista hyväksytyillä arvosanoilla vähintään kah-
deksassa aineessa.

Osana uudistusta koulutuksen suorittamistapoja monipuolistettaisiin ja op-
pisopimuksesta45 tehtäisiin koulumuotoiselle opetukselle vaihtoehtoinen tapa 
suorittaa lukiotutkinto. Oppisopimusmuotoisesti suoritettavalla tutkinnolla 
olisi samat kelpoisuussäännöt ja tutkintovaatimukset kuin koulumuotoisessa 
opetuksessa, kuitenkin siten, että vähintään puolet opintojen laajuudesta olisi 
työpaikoilla tapahtuvaa oppimista. Oppisopimuskoulutus tapahtuisi kiinteässä 
yhteydessä oppilaitokseen. Oppilaalla olisi työpaikalla koulutettu ohjaaja, minkä 
lisäksi oppilaitoksen opettaja vastaisi koulutuksen tavoitteiden seurannasta ja 
saavuttamisesta. Oppisopimusmuotoisesti tutkinnon suorittavalle tehtäisiin 
opetussopimus, jossa määriteltäisiin työpaikan ja oppilaitoksen vastuujako.

Ruotsin aiemmin varsin jäykkää toisen asteen koulutuksen järjestelmää ol-
laankin nyt uudistamassa lähemmin suomalaista järjestelmää muistuttavaksi. 
Huomionarvoista on kuitenkin se, että huolimatta vanhan järjestelmän osak-

44  gymnasiegemensamma ämnen
45  lärningsutbildning
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seen saamasta varsin voimakkaasta arvostelusta on uudistus varsin maltillinen 
ja järjestelmän nykyiset ominaispiirteet säilyttävä.

Ruotsin toisen asteen koulutuksen järjestelmän vahvuutena on ollut sen 
ymmärtäminen, että kaikilla kansalaisilla on tarve riittävälle yleissivistykselle, 
jonka varaan kaikki muu osaaminen voi rakentua. Järjestelmän koetinkiveksi 
on muodostunut sen kyvyttömyys erottaa koulutuksen yleissivistävien tavoit-
teiden eroa korkeakoulutukseen valmentavassa ja ammattiin johtavassa kou-
lutuksessa. Tiukka takertuminen kaikille samanlaisiin ydinaineisiin on vaaran-
tanut laadukkaan koulutuksen tarjoamisen kaikille. Uudistuksessa oppilaiden 
valinnanmahdollisuuksia pyritään lisäämään kasvattamalla koulutusohjelmien 
ja oppilaitosten välisiä eroja. Ohjelmien välisten erojen kasvattaminen on pe-
rusteltua, koska ammattiin ja korkeakouluopintoihin suuntautuvien nuorten 
yleissivistykselliset tarpeet voivat olla hyvinkin erilaisia ja riippuvat osaltaan 
myös ammatillisen koulutuksen suuntautumisesta. 

On epätarkoituksenmukaista, että korkeakouluun suuntautuvan nuoren 
yleissivistävien opintojen mitoitus joiltakin osin seuraisi ammattiin suuntau-
tuneen nuoren tarpeita, jotka eroavat voimakkaasti hänen omista tarpeistaan. 
Vastaavasti on tarpeetonta rasittaa ammattiin suuntautuvaa nuorta opinnoilla, 
jotka eivät edesauta hänen menestystään ammatissaan tai toimimistaan aktii-
visena kansalaisena. Tavoitteiltaan eriytyneiden ryhmien kokoaminen yhteen 
ryhmään tuskin palvelee korkean laadun tavoittelua, jos kaikilla opiskelijoilla 
ei ole mitään motivaatiota suorittaa opintojaan, ja he hidastavat koko ryhmän 
opintojen etenemistä. 

Valinnanmahdollisuuksien kasvattaminen eri ohjelmien välillä onkin ruot-
salaiselle järjestelmälle varmasti tarpeen. Sen sijaan tutkinnon sisällä olevan 
valinnanvapauden kaventaminen tuntuu suomalaisesta näkökulmasta epä-
tarkoituksenmukaiselta. Vähentämällä tutkinnon sisäistä, jo aiemmin hyvin 
vähäistä, valinnanvaraa kasvatetaan entisestään peruskoulun jälkeen tapahtu-
van alavalinnan merkitystä myöhemmälle elämänkululle. Koska toisen asteen 
koulutuksessa tapahtuviin valintoihin vaikuttaa suuressa määrin nuoren sosi-
aalinen tausta, kasvatetaan uudistuksella todennäköisesti taustan vaikutusta 
nuorten tuleviin elämänuriin.

Uuden tutkinnon suorittamistavan, oppisopimuskoulutuksen, mahdollis-
taminen palvelee varmasti erilaisten oppijoiden aseman paranemista järjes-
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telmässä. Oppisopimuskoulutuksen kiinteä kytkeminen oppilaitoksiin taas 
tunnustaa sen tosiasian, että oppisopimuskoulutus on hyvin haasteellinen opis-
kelumuoto ja edellyttää usein opiskelijalta suurta itsenäisyyttä ja tavoitteelli-
suutta. Erityisesti nuorisoikäluokalle suunnatussa oppisopimuskoulutuksessa 
tuleekin pitää huoli siitä, että nuorelle on tarjolla riittävästi opiskelun tukipal-
veluja ja että työnantajan hänelle tarjoama opetus on varmasti riittävän laadu-
kasta. Oppilaitoksen ja työnantajan välillä tehtävä yksityiskohtainen sopimus 
molempien toimijoiden vastuusta koulutuksen järjestämisessä on hyvin perus-
teltu tapa varmistaa oppisopimuskoulutuksen laatu kaikissa tilanteissa. 

Huolimatta järjestelmän parantumisesta jos nyt esitetyt muutokset toteute-
taan, on vaikea nähdä, että Suomessa kannattaisi siirtyä kovin lähellä ruotsa-
laista olevaan järjestelmään. Erityisesti ydinaineiden, vaikka niiden joustavuus 
nyt tehtävässä uudistuksessa tulee lisääntymään, tiukka yhteisyys kaikille voi 
heikentää sekä yleissivistävän että ammatillisen suuntauksen tuloksia. 

Myös malli, jossa oppilaitosten liikkumavara on varsin vähäinen ja opetus-
suunnitelmat rakennetaan hyvin pitkälle valtakunnallisesti, on tuskin tarkoi-
tuksenmukainen tie Suomessa, jossa siirtyminen puitelainsäädäntöön ja kevy-
empään keskitettyyn ohjaukseen on ollut varsin onnistunut. Oppilaitosten ja 
koulutuksen järjestäjien informaatio-ohjaus sekä ennen kaikkea rahoituksen 
kytkeminen toiminnan tuloksellisuuteen ovat vastaisuudessakin toimivampia 
ratkaisuja korkean laadun saavuttamisessa kuin yksityiskohtainen keskitetty 
sääntely ja ohjaus yhdistettynä tiukkaan viranomaisvalvontaan.
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Hajanaisuudesta	kokonaisuuteen

Yleiseen sivistYkseen

Koulutus on keskeinen osa jokaisen kansalaisen sivistymistä ja ihmiseksi kas-
vamista. Kansalaisuuden ja ihmisyyden ymmärtämiselle oma merkityksensä 
on myös koulutusjärjestelmän rakenteella. Koulutusjärjestelmän rakenteella 
yhteiskunta määrittelee sen, millainen koulutus on kaikille kansalaisille tarpeel-
lista ja millainen koulutus kuuluu vain osalle meistä. Molemmat ovat osittain 
käytännöllisiä kysymyksiä – kysymyksiä siitä, mikä on tarpeellista ja välttämä-
töntä. Ne ovat myös kysymyksiä yhteiskunnallisista arvoista.

Täysin koulutusjärjestelmän rakenteista riippumatta ammatissa toimiviin 
henkilöihin ja kaikkiin kansalaisiin kohdistuu odotuksia, tarpeita ja edelly-
tyksiä, jotka heidän tulee täyttää ollakseen hyviä ja aktiivisia työntekijöitä tai 
kansalaisia. Koulutusjärjestelmän rakenteen käsittelyä ei voidakaan tarkastella 
erillään niistä odotuksista ja vaatimuksista, joita kansalaisiin ja työntekijöihin 
kohdistuu. Ammatillisen osaamisen suhteen yhteiskunnan tarpeiden ja koulu-
tusjärjestelmän perusperiaate on suhteellisen yksinkertainen – koulutusjärjes-
telmä pyrkii tuottamaan sellaista osaamista, jota työmarkkinoilla tarvitaan. 

kansalaisuus

Kansalaisuuden suhteen tilanne on monimutkaisempi, mutta se voidaan pel-
kistää samaan perusasetelmaan kuin ammatillisen osaamisen ja yhteiskunnan 
tarpeen suhde – koulutuksessa annettava kasvatus aktiiviseen kansalaisuuteen 



58

kertoo millaiseksi kansalaiseksi koulutus haluaa opiskelijaa kasvattaa. Se kertoo 
koulutusjärjestelmän tulkinnan kansalaisuuden sisällöstä. Koulutusjärjestelmän 
rakenne heijastaa sitä missä määrin yhteiskunta on kaikille yhteinen ja yhtä-
läinen ja missä määrin se jakautuu erilaisiin alaryhmiin, joille kansalaisuuden 
sisältö on erilainen.

Kaikille yhteisellä sivistyksellä ja kaikille yhteisellä kansalaisuudella tuetaan 
yhteiskunnan sosiaalista eheyttä. Jos yhteiskunnallisten ryhmien kokemusmaa-
ilmat eriytyvät liiaksi toisistaan, yhteiskunta kadottaa mahdollisuuden yhteisten 
tavoitteiden määrittelyyn, millä olisi vakavia seurauksia koko kansanvaltaisen 
järjestelmän uskottavuudelle ja legitimiteetille. Peruskoulu on suomalaisen 
nyky-yhteiskunnan tärkein yhteisyyttä luova järjestelmä - ainoa järjestelmä, 
jossa koko ikäluokka toimii yhdessä. Yhtenäinen toinen aste toisi erilaiset nuo-
ret lähemmäksi toisiaan ja yhteisten kokemusten pariin. Yhtenäisyys ei saa 
tarkoittaa samuutta eikä yhteen muotiin pakottamista vaan sen sisällä moni-
naisuuden rikkaus voisi aidosti toteutua. Yhtenäisen toisen asteen koulu, joka 
antaisi opiskelijan suorittaa sekä yleissivistäviä että ammatillisia opintoja antaisi 
nuorille mahdollisuuden toimia yhdessä erilaisten ihmisten kanssa. 

Yhteiskunnallisen koheesion kannalta on keskeistä se, millaiseksi me ym-
märrämme yksilön roolin suhteessa yhteiskuntaan ja sen hallintorakenteeseen. 
Tämä ajattelumme yksilön roolista yhteiskunnassa heijastuu suoraan siihen, 
millaisena me näemme koulutusjärjestelmän ja sen roolin kansalaisen tai ala-
maisen roolin kehittämisessä ja tukemisessa. Perinteisesti yhtenä rahvaalle 
tarjotun perusopetuksen päätarkoituksena on ollut lujittaa kunnioitusta, us-
kollisuutta ja tottelevaisuutta laillista esivaltaa kohtaan. Opin tiellä eteneville 
tuosta valtaa käyttävästä esivallasta on kasvavassa määrin tullut vallankäyttäjän 
sijasta osallistumisyhteisö, jonka sisällä voi vaikuttaa.

Tämä historiallinen traditio elää yhä suomalaisen koulujärjestelmän sisällä. 
Peruskoulu tuottaa yhteiskunnallisissa aineissa suhteellisen hyviä tuloksia op-
pilaiden tietojen suhteen, mutta asenteiden osalta tilanne ei näytä aivan yhtä 
hyvältä. Sekä perinteisen kansalaisuuden toteuttamisen että poliittisen osal-
listumisen suhteen Suomessa jäädään selvästi kansainvälisen keskitason ala-
puolelle. 46 Oppilaat tuntevat yhteiskunnan järjestelmien toiminnan, mutta he 
tuntevat sen ulkokohtaisesti, jonakin heihin vaikuttavana tekijänä, mutteivät 

46  Civic 2001

Kaikille	yhteisellä	
sivistyksellä	ja	kaikille	

yhteisellä	kansa-
laisuudella	tuetaan	
sosiaalista	eheyttä.	



59

toimintakenttänä tai toiminnan kohteena. Kärjistäen he tuntevat hallinnon 
kuin alamainen eivätkä kuin kansalainen.

Toisen asteen koulutuksella tulee pyrkiä lujittamaan nuorissa ajatusta yhteis-
kunnasta kansalaisten yhteisenä toiminnan kenttänä, jolla hoidetaan yhteisiä 
asioita. Mahdollisuus toimia yhdessä, päättää yhdessä kaikkia koskevista yh-
teisistä asioista ja osallistua aktiivisesti yhteisöjen rakentamiseen ja kehittämi-
seen on välttämätön edellytys aitoon aktiiviseen kansalaisuuteen kasvamiselle. 
Tiedon osalta nykyjärjestelmä toimii, mutta toimijuuden kehittyminen vaatii 
myös aktiivista harjoitusta, toimintaa esimerkiksi toisen asteen oppilaskun-
nissa. Koulutusjärjestelmän tulee omalla toiminnallaan ja rakenteellaan tukea 
vapaata, aktiivista kansalaisuutta kaikissa yhteiskuntaryhmissä. Yhteiskunnan 
tulee olla kaikille niin yhteinen, että kaikki kansalaiset haluavat puolustaa sitä 
ja sen periaatteita. Yhteiskunnallinen osallistuminen ja vaikuttaminen eivät ole 
silloin tällöin tapahtuvaa äänestämistä vaan jatkuva prosessi, jonka keskiössä 
kansalaisen tulee olla.

Yleissivistys

Yleissivistys on pitkään ollut asia, josta vallitsee yhtä monta mielipidettä kuin 
määrittelijää. Tämä ei olisi ongelma, jos keskustelussa päästäisiin yleissivis-
tyksen sisältöjen määrittelyyn sen sijaan, että vain korostetaan yleissivistyksen 
tärkeyttä. Sisällöllisen yleissivistyskeskustelun puuttuessa ja opetussuunni-
telman perusteiden määritellessä opetuksen tavoitteet hyvin yleisesti, yleis-
sivistyksen määrittely on pitkälti jäänyt oppikirjojen tekijöiden ja opettajien 
harteille. Opettajalla pitää olla työssään liikkumavaraa, mutta liikkumavara ei 
tee tarpeettomaksi yleistä ja yhtäläistä ymmärrystä siitä, mitä yleissivistyksellä 
tarkoitetaan.

Yhtenäiskulttuurin aika on Suomessa ohitse ja yhteiskuntamme on moni-
muotoistunut ja monikulttuuristunut tavalla, joka tekee hyvin haastavaksi mää-
rittää kaikille yhteisen kulttuurin perustiedot ja –taidot. Tehtävän haasteellisuus 
ei kuitenkaan poista keskinäisen ymmärryksen tärkeyttä, vaan lisää sitä. On 
aiempaakin keskeisempää, että yleissivistyksen sisällöstä keskustellaan ja sille 
annetaan konkreettista sisältöä sen sijaan, että sen annetaan muodostua tyh-
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jäksi iskusanaksi. Vain avoimessa keskustelussa yleissivistyksen on mahdollista 
muotoutua yhdistäväksi ja vuorovaikutusta rikastavaksi tekijäksi.

Peruskoulun keskeisiä tavoitteita on antaa koko ikäluokalle yhteinen yleis-
sivistys. Lukion tavoitteena on laajentaa ja syventää yleissivistystä sekä valmis-
taa nuoria myöhempiin opintoihin korkeakoulussa. Ammatillisen koulutuksen 
yleissivistävät tavoitteet ovat selvästi suppeammat kuin lukiokoulutuksen, mutta 
senkin tavoitteena on antaa tutkinnon suorittaneelle henkilölle yleissivistys-
pohja, joka mahdollistaa korkeakouluopinnot.

Perinteinen lukiomalli tiivisti ylioppilastutkintoon sen, mitä pidettiin yleis-
sivistyksenä. Kaikille opiskelijoille oli yhteinen tutkinto, jossa kaikki suorittivat 
samat kokeet. Perusperiaate oli yksinkertainen – yleissivistys on sitä, mitä yli-
oppilastutkinto mittaa. Ylioppilastutkinto on monipuolistunut ja sen valinnai-
suus on lisääntynyt, minkä seurauksena ylioppilastutkinto on yhä vähemmän 
ohjannut lukiolaista laajan, kaikille yhteisen yleissivistyksen hankkimiseen. 
Yleissivistys on ajateltu taattavan lukion pakollisten kurssien määrittelyllä eikä 
ylioppilastutkinnolla. Varhaisesta erikoistumisesta palkitsevalla ylioppilastut-
kinnolla on saatu varhain erikoistuvia lukiolaisia.

Mahdollisuus erikoistumiseen ja syventymiseen on tietenkin vahvuus ja 
rikkaus. Heikkoudeksi se muodostuu, jos erikoistumisen tueksi ei saavuteta riit-
tävän monipuolista yleissivistystä ja riittäviä yleisiä valmiuksia. Yhteiskunnan, 
opintojen ja työelämän vaatima osaaminen on yhä enemmän laajojen kokonai-
suuksien hallintaa ja edellyttää osaamisen jatkuvaa päivittämistä, kehittämistä 
ja uudelleensuuntaamista. Näihin muuttuvan maailman vaatimuksiin voidaan 
vastata vain, jos yleissivistys antaa riittävän laajan pohjan ajattelulle, riittävän 
monipuolisen työkalupakin ongelmien käsittelylle ja riittävän laajan horisontin 
mahdollisuuksien näkemiselle.

Kaikkien tarpeet eivät kuitenkaan ole samat, eikä toisen asteen koulutus voi 
olla kaikille sama. Ammattiin suuntautuvat tarvitsevat erilaista yleissivistystä 
kuin tutkijanuralle tähtäävät. Toisen asteen koulutuksen päämääränä yleissi-
vistys saakin kaksi muotoa – kansalaisen yleissivistys ja akateeminen yleissi-
vistys.

Kaikkien toisen asteen koulutuksen päättävien tulee saavuttaa yleissivis-
tyksen taso, jota yhteiskunta pitää kaikille kansalaisille välttämättömänä. Kan-
salaisen yleissivistys ei tee eroa ammatin, sukupuolen tai sosiaalisen taustan 
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suhteen vaan on tarpeen kaikille yhdessä ja erikseen. Se ei tee eroa ammatil-
lisesti suuntautuneiden nuorten ja jatko-opintoihin suuntautuneiden nuorten 
välillä. Se on kaikille välttämätön kansalaisen työkalupakki, joka sisältää riit-
tävän käytännön lukutaidon, matematiikan lukutaidon, tiedelukutaidon sekä 
perustietoja historiasta ja yhteiskunnasta, jotka mahdollistavat politiikan ja 
yhteiskunnallisten ilmiöiden ymmärtämisen. 

Jatko-opintoihin suuntautuvien nuorten tarvitsema yleissivistys on laajem-
paa ja syvällisempää kuin kaikkien kansalaisten tarvitsema yleissivistys. Se on 
yleissivistys, joka valmistaa nuorta korkea-asteen opintoihin. Se pitää sisällään 
kaikkien toisen asteen koulutuksen suorittavien kansalaisen yleissivistyksen, 
mutta laajenee sen ulkopuolelle ja tavoittelee syvempää asioiden ymmärtämistä. 
Akateemista yleissivistystä määrittää lukioiden perinteinen tavoite valmentaa 
nuorta korkea-asteen opintoihin. Tuon akateemisen yleissivistyksen tavoitteena 
oli toimia perustana korkeakoulun myöhemmälle opille ja antaa nuorelle mo-
nipuoliset edellytykset opintojen aloittamiseen.

Käytännössä yleissivistyksen määrittely tulee tehdä opetussuunnitelman 
perusteiden laatimisen yhteydessä ja laajassa yhteistyössä eri yhteiskunnallisten 
intressitahojen kanssa. Toisen asteen koulutuksen tavoitteet, ja erityisesti sen 
ihmisyyteen ja kansalaisuuteen liittyvät tavoitteet, ovat kuitenkin liian tärkeitä 
jätettäväksi pedagogeille. Kysymys on yhteisen kansalaisuuden perustasta.

Näiden kahden yleissivistyksen tavoitteet ovat osin erilaiset, minkä tulee 
näkyä niiden määrittelyprosessissa. Kansalaisen yleissivistystä määriteltäessä 
keskeinen vuorovaikutuksen ja yhteistyön suunta on yhteiskunta koko laajuu-
dessaan. Määriteltäessä akateemista yleissivistystä keskeinen rooli on korkea-
kouluilla, joiden opiskelijoiden tarvitsemat perusvalmiudet asettavat lukiolai-
sen yleissivistyksen tavoitteet.

Yleissivistys ei ole pelkkää olemista, tietämistä ja ymmärtämistä, se on myös 
toimimista. Yhteiskunnan tavoite, sivistynyt ihminen, voi olla vain toimija, ei 
pelkkä tiedon ja toiminnan kohde. Tätä aktiivista toimijaa, suhteessa kanssaih-
misiinsä ja koko yhteisöön, tarkoitamme kun puhumme kansalaisesta. Keskei-
nen osa kasvatusta, koulutusta ja sivistystä on kasvaminen aktiiviseen kansalai-
suuteen, toimijuuteen ihmisten muodostamassa yhteisössä. Koulutuksessa nuori 
saa valmiuksia kohdata maailman ja sen muuttumisen tavoitteellisesti, vaikut-
taen itse omiin elinolosuhteisiinsa ja mahdollisuuksiinsa. Koulutusjärjestelmän, 
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kuten koko yhteiskunnankin tavoitteena, tulee olla, että kaikilla kansalaisilla on 
mahdollisuus itsenäiseen, omaehtoiseen toimintaan, oman onnensa tavoittele-
miseen ja mielekkääseen tavoitteiden asettamiseen ja saavuttamiseen. 

eritYiseen osaamiseen

Suomessa koulutusasteen ja työmarkkina-aseman välillä on kiinteä yhteys. 
Mitä korkeampi koulutus henkilöllä on, sitä todennäköisemmin hän on paitsi 
työmarkkinoiden käytettävissä myös töissä. Samaan aikaan ikäluokkien väli-
set koulutustasoerot ovat Suomessa hyvin korkeita. Vanhemmat ikäluokat ovat 
matalammin koulutettuja kuin ikätoverinsa monissa kehittyneissä maissa, kun 
taas nuoremmissa ikäluokissa keskimääräinen koulutustaso taas on lähellä 
teollisuusmaiden kärkeä. Tämän toteaminen jättää kuitenkin piiloon hyvin 
olennaisen seikan, pelkän peruskoulutuksen tai pelkän yleissivistävän koulu-
tuksen varassa toimivien osuuden ja sen kehittymisen viimeisten vuosikym-
menten aikana.

koulutus kaikille

Oppivelvollisuus piteni asteittain aina peruskoulun luomiseen 1970-luvulla. 
Tuolloin käytiin myös keskustelua oppivelvollisuuden pidentämisestä edelleen, 
mutta ajatus jäi muiden rakenteellisten uudistusten jalkoihin ja pitkälti unohtui. 
Yhtenä merkittävänä tekijänä oppivelvollisuuden pitenemisessä oli vapaaeh-
toisen opintien pidentyminen. Kun yhä useampi kävi koulua yhä pidempään, 
alkoi pidempi koulutus olla välttämätön työmarkkinoilla toimimiseksi ja kou-
lujärjestelmä sopeutui tilanteeseen pidentämällä oppivelvollisuutta. Tavoitteena 
oli usein varmistaa, ettei se joukko, joka jättäytyi lähes universaalin pidemmän 
koulutuksen ulkopuolelle, syrjäytyisi ja jäisi kokonaan vaille niitä hyötyjä, joita 
hieman pidempään opiskelevat osakseen saivat.

Olemme jo varsin pitkään olleet tilanteessa, jossa lähes koko ikäluokka 
suorittaa toisen asteen koulutuksen. Tosiasiallisesti nuoret opiskelevat nykyisin 
huomattavasti pidempään kuin vain oppivelvollisuuden piiriin kuuluvan kou-
lutuksen, kun noin 85 prosenttia ikäluokasta suorittaa toisen asteen tutkinnon. 
Aiemmin yleisten osaamistarpeiden noususta seurannut oppivelvollisuuden 

Noin	85	prosenttia	
ikäluokasta	

suorittaa	toisen	
asteen	tutkinnon.



63

laajentaminen on korvautunut erilaisilla projektiluonteisilla ratkaisuilla, joilla 
nuoria pyritään aktiivisesti houkuttelemaan koulutukseen, mutta heitä ei vel-
voiteta siihen osallistumaan.

Koulutusjärjestelmä ei ole seurannut kehitystä passiivisena sivusta, vaan 
ongelmaan on haettu korjausta jo parinkymmenen vuoden ajan. Erilaisilla 
varhaisen puuttumisen mekanismeilla on pyritty vähentämään koulutuksen 
keskeyttämistä peruskoulun jälkeen. On pyritty varmistamaan, että koko ikä-
luokka jatkaisi toisen asteen koulutukseen, ja voisi sen myös suorittaa. Kehitet-
tyjen tuen muotojen tulokset ovat joiltakin osin olleet onnistuneita erityisesti 
paikallisesti. Koko järjestelmän tasolla ne eivät ole osoittautuneet yhtä tehok-
kaiksi tavoiksi varmistaa riittävän korkeatasoinen koulutus koko ikäluokalle 
kuin aiemmat samaan tavoitteeseen pyrkineet uudistukset suomalaisen kou-
lutusjärjestelmän historiassa. Huolimatta oppivelvollisuuteen ja peruskouluun 
liittyneistä epäilyksistä, ettei niillä saavuta tavoitetta riittävän koulutuksen tar-
joamisesta aiempaa useammalle, ovat molemmat osoittautuneet hämmästyt-
tävän menestyksekkäiksi. Uudistusten toteuttamisen yhteydessä esitetyt pelot 
siitä, ettei osa ikäluokasta koulukielteisyyden vuoksi kuitenkaan tule kouluun 
tai tulessaan paikalle vain heikentää muiden tuloksia, ovat osoittautuneet pe-
rusteettomiksi. 

Työmarkkinoiden kaivatessa jatkuvasti korkeampaa osaamista, ilman am-
matillisesti eriytyvää koulutusta jäävien asema tulee olemaan erityisen vaikea 
tulevien vuosien työmarkkinoilla. Vailla toisen asteen koulutusta jäävästä ryh-
mästä muodostuu se nykypäivän ja tulevaisuuden syrjäytyvien nuorten ryhmä, 
jonka osana ovat huonosti palkatut työpaikat tai työttömyys. Koulutusjärjes-
telmä on avainasemassa syrjäytymisen ehkäisyssä koska sen sisällä tehdään 
monesti ne valinnat, joiden perusteella ihminen ajautuu joko vakaalle elämän-
polulle tai syrjäytymiseen johtavalle uralle. Keskeisimpiä valintoja on päätös 
jatkaa opintoja peruskoulun jälkeen. Nykyinen järjestelmämme antaa nuorelle 
mahdollisuuden valita itsensä ulkopuolelle toisen asteen koulutuksesta ja näin 
käytännössä suuresta osasta työelämää. 

Pelkällä ohjauksella ei saavuteta tavoitteita toisen asteen koulutuksen ja 
ammatillisesti eriytyneen koulutuksen saamisesta koko ikäluokalle vaan se 
vaatii rakenteellisia toimenpiteitä. Koska koko ikäluokka tulee tarvitsemaan 
perusasteen jälkeisen koulutuksen ja ammatillisesti eriytyneen koulutuksen 
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tulee meidän tarjota koko ikäluokalle mahdollisuus siihen. Samalla osa toisen 
asteen koulutuksesta tulee ottaa oppivelvollisuuden piiriin. Nuoren pitää antaa 
valita oma tiensä, mutta hänen ei pidä antaa valita itseään ulkopuolelle. Hy-
väksymällä sen, että osa ikäluokasta jää ilman perusasteen jälkeistä tutkintoa 
yhteiskunta hyväksyy, että kaikilla sen kansalaisilla ei ole täysiä mahdollisuuk-
sia toimia kansalaisena.

Yhteinen tavoite

Toisen asteen koulutuksen antaminen koko ikäluokalle edellyttää, että koulu-
tusjärjestelmä kykenee vastaamaan myös nykyisin toisen asteen koulutuksen 
ulkopuolelle jäävien nuorten tarpeisiin. Kaikki oppilaitokset pyrkivät aina va-
likoimaan itselleen mahdollisimman hyviä oppilaita tai opiskelijoita. Valinta 
voi tapahtua alalle soveltuvuuden, yleisten kognitiivisten kykyjen tai jonkin 
yksittäisen tiedollisen tai taidollisen valmiuden, kuten matemaattisen tai mu-
siikillisen lahjakkuuden perusteella. Kaikissa tapauksissa sen tavoitteena on 
kuitenkin saada oppilaitokselle opiskelijoita, joilla on mahdollisimman hyvät 
edellytykset menestyä oppilaitoksen opinnoissa. Kun järjestelmä nojaa pakkoon 
tehdä peruuttamattomia oikeita valintoja opintosuuntauksen suhteen, on mer-
kittävä valintaperuste opiskelijan kyky valita oikein ala jolle soveltuu. 

Pääasiallisesti tämä oppilaitosten intressi mahdollisimman hyvien opiske-
lijoiden houkuttelemiseen on oppilaitoksen ja koko koulutusjärjestelmän yh-
teinen. Voidaan ajatella, että oppilaitosten välinen kilpailu hyvistä oppilaista ja 
opettajista parantaa koulutuksen laatua kaikissa oppilaitoksissa. Voidaan myös 
ajatella, että eri oppilaitosten ollessa hyviä eri asioissa ja suuntautuessa koulu-
tuksessa eri tavoin on tarkoituksenmukaista, että opiskelijat, joiden taipumuk-
set myös eroavat toisistaan, myös jakautuvat oppilaitoksiin epätasaisesti omien 
taipumustensa ja lahjakkuuksiensa mukaisesti. 

Eräiltä osin oppilaitosten ja koulutusjärjestelmän intressit ovat kuitenkin 
ristiriidassa keskenään. Koulutusjärjestelmäkokonaisuuden intressissä koulutus 
näyttäytyy yhtenä yhteiskuntapolitiikan keskeisenä muotona, jonka tavoitteena 
on antaa kaikille nuorille esimerkiksi peruskoulutus tai toisen asteen koulutus. 
Oppilaitos taas antaisi mieluimmin koulutusta mahdollisimman lahjakkaille 
opiskelijoille, jotka ovat helpompia, motivoituneempia ja kaikin tavoin kiitol-
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lisempia opetettavia tai koulutettavia. Oppilaitosten valikoimisintressin yliko-
rostuminen johtaa koulutuksen ulkopuolelle jäävän joukon kasvuun, jolloin 
koko järjestelmän tavoitteiden toteutuminen vaarantuu.

Nykyisessä eriytetyssä järjestelmässä toisen asteen oppilaitokset ovat voineet 
toimia opiskelijavalinnassaan kuin ne toimisivat tyhjiössä. Järjestelmän heik-
kous on siinä, ettei se ole kyennyt saattamaan koko järjestelmän ja yksittäisten 
oppilaitosten intressejä lähemmäs toisiaan. Oppilaitosten kannalta heikompina 
pidettyjen hakijoiden ulkopuolelle jättäminen on ollut mahdollista, jopa järke-
vää, vaikka se on ollut täysin vastoin koko järjestelmän ja jokaisen koulutuksen 
ulkopuolelle jääneen hakijan etua. Toisen asteen koulutus vaatii uudistusta, jolla 
yksittäisten oppilaitosten ja koko koulutusjärjestelmän intressit olisivat aiempaa 
paremmin yhdensuuntaiset tai yhtenevät. Kun järjestelmätasolla pyritään koko 
ikäluokan kouluttamiseen toisella asteella, tulee oppilaitoksilla olla toimivat ja 
riittävät kannustimet koko ikäluokan kouluttamiseen. Myös niiden nuorten, 
jotka nykyisin jäävät oppilaitosten ulkopuolelle.

laaja-alaisuus

Korostaessaan yhä varsin kapeaa ja täsmällistä ammattiosaamisen määrittelyä 
koulutusjärjestelmä helposti lujittaa vanhentuneita käsityksiä ammatista. Yhä 
useammat taidot ja valmiudet, jotka aiemmin olivat tarpeellisia vain pienelle 
joukolle joidenkin alojen ammattilaisia, ovat tarpeen kaikille kansalaisille. Osaa-
misen ja ajattelun jakaminen tiukasti yleissivistävään tai tieteelliseen ajatteluun 
ja ammatilliseen tai käytännölliseen ajatteluun on ongelma nopean teknologisen 
ja yhteiskunnallisen kehityksen oloissa. Yhteiskunnan ja työelämän muutos te-
kee tarkasti määritellyistä ammattikuvista aiempaakin selvemmin fiktiota. 

Tutkintorakenteen ja koulutustarjonnan mitoituksen tuleekin pyrkiä tur-
vaamaan koulutukseen hakeutuvan nuoren toimintaedellytykset hyvin pitkällä 
tähtäimellä. Työvoimatarpeen ja koulutustarpeen tarkka määrällinen enna-
kointi tehtävien ja koulutuksen erikoistumisvaihtoehtojen tarkkuudella ei ole 
mahdollista. 15–16-vuotiaan nuoren edellytykset tehdä valintoja koko tulevan 
elämänuransa suhteen ovat väistämättä hyvin rajalliset, varsinkin kun mikään 
ennakointimenetelmä ei voi tuottaa kovin luotettavaa pitkän aikavälin ennus-
tetta eri alojen työntekijä- tai osaamistarpeista. Koulutuspaikkaa valitsevan 
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nuoren edellytykset arvioida tulevaa työvoimatarvetta ovat vielä heikommat 
kuin koulutuksen järjestäjällä.

Hitaammin muuttuvassa maailmassa ajatus tarkasta ammatista, johon kou-
lutus valmensi nuorta, oli riittävän lähellä työelämän pitkän aikavälin sisäl-
töä ollakseen hyödyllinen toiminnan suunnittelun ja toteuttamisen kannalta. 
Ammattien jatkuvan muutoksen kiihtyessä ammatista muodostettavan kuvan 
ja toteutuvan tulevaisuuden välinen välimatka kasvaa entisestään. Selkeät ja 
tarkat ammatit, joihin nuori voisi ennakoida haluavansa ammatillisen kou-
lutuksen jälkeen, ovat aiempaa harvemmassa. Ammattilaisuus ja sen sisältö 
täytyy määritellä aiempaa laajemmin jokaisen alan sisällä ja alojen väliset rajat 
tarvittaessa ylittäen. Ammattilaisuus on jatkuva prosessi, ei pysyvä, tarkkaan 
määritelty tila. 

Toisen asteen koulutuksen tulisi antaa joustavaa osaamista, joka mahdollis-
taa pitkäaikaisen toimimisen työmarkkinoilla. Täsmäkoulutuksen sijaan toisen 
asteen koulutuksen tulisi antaa riittävän laajat ja monipuoliset tiedot ja taidot 
sekä edellytykset molempien ylläpitämiseen ja kehittämiseen. Erityisesti oppi-
misen, kehittymisen ja kehittämisen taitojen merkitys korostuu. Laaja-alainen 
osaaminen vaatii nykyisten ammatillisten tutkintojen uudistamista siten, että 
niiden tavoitteena oleva osaaminen ja koulutuksen sisältö määritellään aiem-
paa laajemmin ja tutkinnon osaaminen kytketään selvästi osaksi suurempaa 
kokonaisuutta. 

Kaikkien opiskelijoiden pitää saada toisen asteen koulutuksessa kansalaiselle 
välttämätön yleissivistys, edellytykset jatko-opintojen suorittamiseen, sekä am-
matillisen tutkinnon suorittaville ammattitaito, jota vaalimalla ja kehittämällä 
hän voi toimia koko työikänsä aktiivisesti työmarkkinoilla. Näihin tarpeisiin 
vastaaminen vaatii mahdollisuutta yhdistää yleissivistäviä ja ammatillisia opin-
toja samalla erikoistuen jollekin ammatilliselle alalle tai painottuen joihinkin 
yleissivistyksen osa-alueisiin. Ei tule kouluttaa mahdollisimman valmiita ka-
peiden ammatillisten alojen osaajia vaan laaja-alaisia ammattilaisia, jotka voivat 
työelämässä kasvaa myös erityisalojen ammattilaisiksi. 

Järjestelmä ei saa mahdollistaa niin pitkälle menevää erikoistumista ja va-
linnaisuutta, ettei kansalaisten yleissivistystä tai ammattitaidon tasoa kyetä 
varmistamaan. Samalla meidän pitää välttää rajoittamasta tarpeettomasti opis-
kelijoiden valinnanmahdollisuuksia. Ammatilliset osaajat voivat tarvita niin 
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vieraita kieliä, matematiikkaa kuin maantieteen, kulttuurin, historian tai yhteis-
kunnankin ymmärtämistä. Samaten ylioppilaat voivat hyötyä mahdollisuudesta 
valita myös ammatillisia opintoja, joiden avulla he voivat jo varhain tutustua 
työelämään ja sen tarpeisiin.

vapauteen

Yhteiskunnan keskeinen mitta on vapaus. Valtion ja julkisen vallan tehtävänä 
tulee aina olla omien jäsentensä, kansalaisten, vapauttaminen toteuttamaan 
itseään. Kansalaisten valinnanvapautta ei tulisi koskaan rajoittaa ilman erin-
omaisen painavia perusteita. Kaikki ihmisten yhteinen toiminta vaatii toimiak-
seen yhteisiä sääntöjä, mutta noiden sääntöjen ei tulisi olla tarpeettoman ras-
kaita tai laajoja ja niiden tulisi aina tukea mahdollisimman laajan ja täydellisen 
valinnanvapauden toteutumista kaikille kansalaisille. Kaikkien kansalaisten 
taustastaan riippumaton oikeus tehdä valintoja, toteuttaa itseään ja tavoitella 
mielekästä elämää on keskeinen tavoite myös koulutusjärjestelmässä. Samoin 
tulisi pidättäytyä asettamasta kansalaisia sellaisten valintojen eteen jotka ovat 
peruuttamattomia tai hyvin vaikeasti korjattavissa.

Nykyinen toisen asteen koulutuksen rakenne sekä kahlitsee nuoren valin-
nan mahdollisuuksia että tekee vähistäkin valinnoista vaikeasti muutettavia. 
Se antaa mahdollisuuden tehdä yksittäisiä valintoja opintojen suuntaamisen 
suhteen ja tekee noista valinnoista lähes peruuttamattomia. Toki nuorten pitää 
oppia kantamaan vastuuta tekemistään valinnoista, mutta on kohtuutonta että 
niin vaikeassa ja ratkaisevassa valinnassa, joka vaikuttaa koko myöhempään 
elämänkulkuun, järjestelmä pyrkii pikemminkin lisäämään päätöksen vai-
keutta ja väärän valinnan seurauksia kuin helpottamaan valinnan tekemistä. 
Nuoren pyrkimys pelata varman päälle tehdessään valintoja elämänurastaan, 
pyrkimys vakuuttaa itsensä tulevaisuuden varalle, johtaa moninkertaiseen kou-
lutukseen, joka on monesti nuorelle tarpeettoman pitkä ja järjestelmälle tar-
peettoman kallis. 

Suurimmalla osalla toisen asteen opiskelijoista ei ole tosiasiallisia mahdolli-
suuksia yhdistää opinnoissaan ammatillisen koulutuksen opintoja ja lukio-opin-
toja. Huolimatta toisen asteen oppilaitosten lainsäädännöllisestä velvoitteesta 
yhteistyön tekemiseen, on yhteistyö jäänyt hyvin ohueksi ja pintapuoliseksi. 
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5.
Yhteistyövelvoitteen taustalla ollut tavoite uusien mahdollisuuksien antamisesta 
opiskelijoille ei ole järjestelmän tasolla toteutunut, vaikka paikallisesti on saa-
vutettu hyviäkin tuloksia. Yleissivistävän ja ammatillisen koulutuksen raja on 
osoittautunut vaikeasti ylitettäväksi huolimatta kaksois- ja kolmoistutkinnoista 
sekä nuorisoasteen koulutuskokeilusta.

Opiskelijoiden valinnanvapautta on rajoitettu, koska heidän on katsottu tar-
vitsevan ohjausta oikealle opintopolulle. Sekä lukiokoulutuksessa että ammatil-
lisessa koulutuksessa järjestelmän suuntautuminen, olipa suuntana ammatti tai 
korkea-asteen opinnot, on saanut niin korostetun aseman, etteivät opiskelijoi-
den yksilölliset tarpeet ja tavoitteet pääse pintaan oppilaitosten tavoitteiden alta. 
Sen sijaan, että nuorta tuettaisiin kasvamaan itselleen mielekkääseen suuntaan, 
häntä yritetään kannustaa kohti järjestelmän tavoitteita. Tästä näkökulmasta 
nuorelle mielekäs opintoalan vaihto, jolla hän löytäisi itselleen palkitsevan ja 
merkityksellisen tavoitteen, näyttäytyy epäonnistumisena - keskeyttämisenä ja 
kesken jättämisenä. Olipa kyse jatko-opinnoista innostumisesta tai itselle mie-
lekkääseen ammatilliseen alaan törmäämisestä, tulisi järjestelmän lähtökohtana 
kuitenkin aina olla nuoren edun, tavoitteiden ja intressien toteutuminen, ei hä-
nen sopeuttamisensa järjestelmän vanhentuneisiin rakenteisiin.

Työelämän ja yhteiskunnan nopea muutos vaativat kaikilta paitsi kykyä 
päivittää ja kehittää osaamistaan jatkuvasti, myös aiempaa suurempaa kykyä 
tavoitteelliseen, itseohjautuvaan valintojen tekemiseen. Yhtenäisessä toisen 
asteen koulutuksessa opiskelijan on mahdollisuus suuntautua yleissivistäviin 
opintoihin pyrkiessään opin tiellä korkeakoulutukseen tai keskittyä itseään 
kiinnostavan ammatillisen alan opintoihin. Erona nykyjärjestelmään on se, 
että nuorella on mahdollisuus ajatella uudestaan, muuttaa mieltään ja tehdä 
paremmin perusteltuja päätöksiä ilman, että suunnanmuutos aiheuttaa useiden 
vuosien viivästystä koulutusuralla. Järjestelmä ei rajoita opiskelijoiden mahdol-
lisuuksia itselleen mielekkäiden valintojen tekemiseen ellei sillä ole painavia 
perusteita rajoitusten tekemiseen.

Joustavuudella voidaan myös vähentää ammatilliseen koulutukseen nykyisin 
liitettyä riskiä ja siten lisätä sen houkuttelevuutta. Mahdollistamalla yhdistel-
mätutkinnon nykyistä joustavamman suorittamisen yhtenäisessä toisen asteen 
järjestelmässä voivat myös ne nuoret, jotka haluavat pitää auki mahdollisuuden 
opintojen jatkamiseen korkea-asteella, uskaltautua opiskelemaan ammatillisia 
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aineita. Suurimman hyödyn keräisivät ne, jotka vasta hahmottelevat suunni-
telmiaan omasta elämänurastaan. Heille uusi yhtenäisempi järjestelmä antaisi 
mahdollisuuden suuntautua uudelleen kesken opintojen tai rakentaa itselleen 
nykyistä yksilöllisemmän opintopolun. Ammattikoulutettu henkilö voi tarvita 
laajaa yleissivistystä tai kielitaitoa, ja korkeakouluun suuntautuva nuori voi hyö-
tyä kaupan, tekniikan tai sosiaalialan ammatillisista opinnoista. Nuori voidaan 
vapauttaa valitsemaan itselleen mielekkäitä kokonaisuuksia. 

Oppilaitoksen ei pidä tietää opiskelijan puolesta, ettei ammattiosaaja voi 
tarvita kielitaitoa tai ettei yliopisto-opintoihin suuntautuva voi tarvita amma-
tillista osaamista. Opiskelijoiden pitää voida yhdistellä opintoja, jotka palvele-
vat heidän tavoitteitaan opinnoissa ja työelämässä. Nuoren pitää voida valita 
yleissivistävät opinnot, ammatilliset opinnot tai niiden yhdistelmä. Hänen pitää 
voida valita mahdollisuus jatko-opintoihin tai tutkinnon suorittaminen oppi-
sopimuksella. Sen sijaan hänen ei pidä antaa valita itseään ulos koulutuksesta 
ja siten ulos tulevaisuuden työmarkkinoilta.

kokonaisuuteen

Koulutuksellisten umpiperien vähentäminen ja poistaminen on ollut viime vuo-
sikymmenten kestävimpiä koulutuspoliittisia pyrkimyksiä. Umpiperät johtavat 
moninkertaiseen koulutukseen, kun opintojen jatkaminen ei ole mahdollista 
ilman toista samantasoista tutkintoa. Valinnat eri koulutusmuotojen välillä 
samalla koulutusasteella ovat muodostuneet yhä vähemmän myöhempiä kou-
lutusvalintoja muodollisesti rajoittaviksi tekijöiksi. Erityisesti se, että kaikki 
toisen asteen koulutus tuottaa jatko-opintokelpoisuuden korkea-asteella on 
vähentänyt koulutuksen muodollisia umpiperiä. 

joustavaan koulutukseen

Moninkertaisen koulutuksen perusongelma toisella asteella ei ole poistunut 
huolimatta siitä, että ammatillinen koulutus ei enää muodosta muodollista 
umpiperää. Tulevaisuuden epävarmuus, erityisesti aiempaa nopeammin muut-
tuvilla työmarkkinoilla, johtaa moninkertaisen koulutuksen lisääntymiseen 
kahdella perusmekanismilla. Yhtäältä ne opiskelijat, jotka eivät ole varmoja 
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tulevaisuudestaan, opiskelevat varmuuden varalta ensin ylioppilastutkinnon 
ennen kuin antautuvat ammatillisiin opintoihin. Toisaalta ne, joille korkea-
koulutukseen hakeutuminen ei ole ikinä näyttäytynyt todellisena vaihtoehtona, 
löytävät toisella asteella kypsyessään itsestään innon hakeutua korkea-asteen 
koulutukseen. Lukiosta vaihdetaan näin ammatillisen koulutuksen puolella ja 
ammatillisesta koulutuksesta lukioon. Peräti kolmannes vuosina 1994 – 1999 
lukiokoulutuksen suorittaneista oli vuoteen 2003 mennessä suorittanut myös 
toisen asteen ammatillisen tutkinnon. 

Moninkertaisen koulutuksen ongelmia ei voida ratkaista rajaamalla nuorten 
suuntautumisvaihtoehtoja ja valinnanvaraa tai pakottamalla heitä tekemään 
aiempaa enemmän peruuttamattomia valintoja. Päinvastoin. Moninkertainen 
koulutus on järkevä strategia järjestelmässä, joka tarkoituksellisesti rajoittaa 
toimijoiden valinnanmahdollisuuksia. Kun jotkut valinnat ovat peruuttamat-
tomampia kuin toiset, kannattaa ne tehdä vasta kun on valinnastaan aivan 
varma, jos haluaa säilyttää valinnanvaransa. Siirtymällä yhtenäiseen toisen 
asteen koulutuksen järjestelmään voitaisiin elämänuran valinnan perusteelli-
sen harkitsemisen ja monipuolisen osaamisen tavoitteet yhdistää kohtuullisen 
pituisiin opintoihin.

Nykyjärjestelmässä ammatillisista aineista kiinnostuvan lukiolaisen kan-
nattaa varmuuden varalta suorittaa lukio-opintonsa loppuun ja sen jälkeen 
hakeutua ammatillisiin opintoihin. Huolimatta oppilaitosten velvollisuudesta 
yhteistyöhön, on joustava uudelleensuuntautuminen kesken opintojen käytän-
nössä mahdotonta. Seurauksena puolentoista vuoden lukio-opintojen jälkeen 
ammatillisista opinnoista kiinnostuva nuori joutuu käymään läpi jopa kuuden 
vuoden opinnot. Yhtenäisessä järjestelmässä tämä voisi pudota neljään vuoteen, 
tai jopa sen alle, kun nuori voisi puhtaan yleissivistävän tutkinnon suorittami-
sesta siirtyä suorittamaan yhdistelmätutkintoa tai puhdasta ammatillista tut-
kintoa. Koska merkittävä osa nuorisoikäluokasta suorittaa sekä yleissivistävän 
että ammatillisen toisen asteen tutkinnon olisi joustavuuden lisääntymisestä 
seuraavalla opintojen nopeutumisella huomattava positiivinen vaikutus myös 
järjestelmän tehokkuudelle. 

Mahdollistamalla joustavan uudelleensuuntautumisen toisen asteen opin-
noissa voidaan lyhentää yleissivistävän ja ammatillisen sisältöjen välillä mutkit-
televan opintopolun vaatimaa aikaa lisäämällä opintojen joustavuutta ja tehok-
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kuutta. Samalla voidaan vähentää tehotonta moninkertaista koulutusta, jonka 
nykyisen järjestelmämme jäykkyydet ja joustamattomuudet aiheuttavat.

tavoittavaan verkkoon

Järjestelmän tehokkuus kärsii myös alueellisesti jakautumisesta kahteen rinnak-
kaiseen koulutusväylään. Peruskoulutuksessa koko ikäluokka saa pitkälti saman 
koulutuksen yhtenäisessä järjestelmässä, mikä helpottaa suhteellisen kattavan 
oppilaitosverkon ylläpitämistä. Korkeakoulutuksessa tutkimus ja opetus vaa-
tivat usein niin suurta yksikkökokoa, ettei kovin kattavaa alueellista verkkoa 
ole monellakaan koulutusalalla mahdollista ylläpitää. Toisen asteen koulutus 
sijoittuu näiden kahden ääripään väliin. Opintojen tavoitteiden eriytyminen 
toisen asteen koulutuksessa tekee tarvittavasta yksikkökoosta perusastetta suu-
remman. Liian pieni yksikkö ei kykene tarjoamaan kattavaa ja korkeatasoista 
opetusta kaikissa aineissa tai kaikilla oppilaitoksen aloilla.

Seuraavan kymmenen vuoden aikana 15–18-vuotiaiden nuorisoikäluokan 
koko tulee supistumaan lähes 13 % koko maassa, mikä vaatii toisen asteen oppi-
laitosverkon uudistamista. Alueelliset erot ikäluokkien muutoksessa ovat suu-
ria. Pohjois- ja Itä-Suomessa ikäluokat 
pienenevät enemmän ja nopeammin 
kuin Etelä-Suomessa. Helsingissä ikä-
luokkien pieneneminen tulee toisaalta 
olemaan jopa suurempaa kuin koko 
maassa keskimäärin ja nuorisoikä-
luokka pienenee seuraavan kymmenen 
vuoden aikana jopa 17,5 prosenttia.

Toisen asteen oppilaitosverkon 
osalta varsinainen haaste liittyy op-
pilaitosten välisiin etäisyyksiin. Jo 
nyt toisen asteen oppilaitosverkko on 
harvempi kuin peruskouluverkko, ja 
näyttää siltä, että odotettavissa olevalla 
ikäluokkien kehityksellä etäisyydet toi-
sen asteen oppilaitoksiin tulevat kas-
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vamaan entisestään. Varsin pitkälti ongelma syntyy toisen asteen koulutuksen 
rakenteesta, jossa koulutustarjonta jakautuu oppilaitostasoa myöten yleissi-
vistävään ja ammatilliseen linjaan. Kahden rinnakkaisen oppilaitosverkoston 
ylläpitämisestä seuraa, että etäisyydet yleissivistävää koulutusta tarjoavien op-
pilaitosten välillä ja ammatillisten oppilaitosten välillä ovat pidempiä kuin ne 
olisivat yhtenäisessä järjestelmässä.

Tarkkoja valtakunnallisia arvioita toisen asteen opiskelijoiden keskimääräi-
sistä etäisyyksistä lähempään yleissivistäviä ja ammatillisia opintoja tarjoavaan 
oppilaitokseen on mahdotonta tehdä ilman hyvin yksityiskohtaista alueellista 
tarkastelua. Se, millaisten oppilaitosten olisi yhtenäiseen järjestelmään siirryt-
täessä tarkoituksenmukaista liittyä yhteen, riippuu alueellisista tarpeista. Joka 
tapauksessa keskimääräiset etäisyydet yleissivistäviä opintoja ja ammatillisia 
opintoja tarjoavien toisen asteen oppilaitosten välillä pienenisivät yhtenäisessä 
järjestelmässä. Pienempi väestöpohja on alueellisesti riittävä pitämään yllä yh-
distettyä toisen asteen oppilaitosta kuin sekä lukiota että ammatillista oppilai-
tosta. Yhtenäisistä oppilaitoksista koostuva oppilaitosverkko myös vähentäisi 
vaaraa, että alueellisesti vähemmän keskeisenä pidetty toisen asteen koulutus-
muoto jäisi koulutuksen kehittämisessä korostetusti lapsipuolen asemaan. 

Valtionhallinnossa on osin havahduttu toisen asteen oppilaitosverkon ra-
kenteellisen kehittämisen tarpeeseen. Pääasiallisesti havahtuminen on näky-
nyt suunnitelmissa ammatillisen koulutuksen kehittämisestä. Opetusministe-
riössä on käynnistetty ammatillisen koulutuksen rakenteellisen kehittämisen 
hanke, ammattiopistostrategia, jonka tavoitteena on muodostaa monialaisten 
ammattiopistojen verkosto, joilla on kattava alakohtainen tarjonta ja mahdolli-
suus koulutustarjonnan joustavaan suuntaamiseen. Ammatillisen koulutuksen 
järjestäjien tulee organisoitua alueellisesti tai muutoin vahvoiksi kokonaisuuk-
siksi, joiden toiminta kattaa koulutuksen järjestäjän kaikki koulutustoiminnot 
ja opetusyksiköt niin nuorten kuin aikuisten koulutuksessa.

Strategian tavoitteena on riittävän vahvan rakenteellisen ja taloudellisen 
perustan muodostaminen ammatillisen koulutuksen järjestämiselle niin eri 
alueilla kuin eri alojen koulutuksessa. Strategia on tervetullut avaus toisen as-
teen koulutuksen turvaamiseen jatkossa ja monet sen tavoitteista täysin vält-
tämättömiä kestävän toisen asteen koulutuksen turvaamiselle. Pyrkimyksestä 
turvata hyvän ja laadukkaan koulutuksen saavutettavuus alueellisesti sekä var-
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mistaa resurssien tehokas käyttö on vaikea olla eri mieltä. Strategian vahvuus 
on kokonaisuuden tarkastelussa koulutuksen järjestäjätasolla ja se antaa erin-
omaisia välineitä eräillä alueilla yhä varsin hajanaisen koulutuksen järjestäjä-
verkon kehittämiselle. Alueellisen koulutussuunnittelun ja koulutustarjonnan 
kehittämiselle toimipisteverkon alueellinen tarkastelu ja koulutuksen järjes-
täjien riittävä koko ovat välttämättömiä. Rakenteellisen kehittämisen tarpeen 
ymmärtäminen ja toimenpiteiden käynnistäminen on positiivinen asia. Tähän 
työhön tulisi kuitenkin kytkeä koko toinen aste.

Ammatillisen koulutuksen oppilaitosverkkoa ei voida tarkastella erossa 
muusta toisen asteen koulutuksesta. Lukioverkon huomiotta jättäminen ottaa 
annettuna järjestelmän nykyisen kahtiajaon, josta monet rakennemuutokseen 
liittyvät haasteet johtuvat. Ammattiopistostrategia lähestyy ikäluokkien pie-
nenemisen haastetta pyrkimällä nuorisoasteen ammatillisen ja aikuiskoulutuk-
sen hallinnolliseen yhdistämiseen. Nuorten koulutuksessa ja aikuiskoulutuk-
sena järjestettävässä ammatillisessa koulutuksessa opiskelijoiden tarpeet ovat 
kuitenkin hyvin erityyppisiä. Nuorisoasteen ammatillinen koulutus tuottaa pe-
rusosaamisen työmarkkinoille siirtyville. Aikuiskoulutuksen rooli puolestaan 
on ennen kaikkea aiemmin saatua perusosaamista täydentävää koulutusta.

Toisen asteen ammatillinen koulutus on pitkälti nuorisoikäluokkien koulu-
tusta. Valtaosa opiskelijoista tulee valmistumisensa jälkeen toimimaan työmark-
kinoilla lähes neljäkymmentä vuotta. Työelämän tarpeet ja työmarkkinoiden 
rakenteet muuttuvat ja kovin suuri osa tänään ammattiin valmistuvista tuskin 
jättää työelämää samassa ammatissa ikänsä työskennelleenä. Odotettavissa 
olevan työuran pituus korostaa tutkinnon riittävän laaja-alaisuuden ja ammat-
titaidon jatkuvan kehittämisen valmiuksien tärkeyttä. Keskeistä on, että koko 
ikäluokalla on riittävän laaja-alainen ammattitaito ja edellytykset jatkuvaan 
itsensä kehittämiseen.

Yhdistämällä toisen asteen koulutus yleissivistävälle koulutukselle ja am-
matilliselle koulutukselle yhteisiin oppilaitoksiin voidaan paineita verkon har-
ventamiseen vähentää. Samalla voitaisiin mahdollistaa valtaosalle ikäluokasta 
myös maakunnissa ja suurten aluekeskusten ulkopuolella toisen asteen opin-
tojen suorittaminen lapsuudenkodissa asuen.
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Opinnot

Yhtenäinen toisen asteen koulutusjärjestelmä edellyttää toisen asteen tutkinto-
jen ja tutkintovaatimusten muodostaman kokonaisuuden uudelleenhahmot-
tamista. Nykyiset toisen asteen tutkinnot, sekä opintojen kehyksenä toimivat 
opetussuunnitelman perusteet antavat kuitenkin pääosin erinomaisen pohjan 
myös yhtenäisen toisen asteen koulutukselle.

Tutkinnoilla, oppivelvollisuuden kehittämisellä sekä opintojen keston uudis-
tetulla rajoittamisella voidaan toteuttaa yhtenäinen toisen asteen koulutusjär-
jestelmä, joka samaan aikaan kouluttaa koko ikäluokan ja johtaa huippuosaa-
miseen. Ne mahdollistavat opiskelijoiden valinnanmahdollisuuksien lisäämisen 
kuitenkin ajelehtimista välttäen ja mahdollistavat sekä yleissivistyksen että 
korkeatasoisen ammatillisen osaamisen varmistamisen. 

Valinnanmahdollisuuksien lisääminen on yhä monipuolisemman osaami-
sen kehittämiselle välttämätöntä. Tähän on osittain vastattu kehittämällä kou-
lutusjärjestelmää valinnaisuutta painottavaan suuntaan. Koulutuksen ei tarvitse 
olla kaikille sama vaikka kaikilla täytyykin olla samat edellytykset osallistua 
koulutukseen ja yhteisiä tavoitteita koulutuksen lopputuloksista. Ongelmalli-
simmillaan valinnaisuuteen voimakkaasti nojautuva kehittyminen on silloin 
kun valintoja tekevällä nuorella ei ole riittävää tietoa valintojen perustaksi tai 
järjestelmä pakottaa tekemään merkittäviä mahdollisuuksia sulkevia valintoja. 
Valinnanmahdollisuuksien kehittämisen rinnalla tulee erityisesti painottaa nuo-
ren mahdollisuutta oman elämänsä hallintaan ja suunnitteluun. Tämä vaatii, 
että valinnaisuuden rinnalla painotetaan yhteisiä tavoitteita ja yleisiä valmiuk-
sia, eikä valinnaisuus muodostu niin laajaksi, että se tosiasiallisesti vähentää 
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nuoren mahdollisuuksia ja valinnanvaraa tulevaisuudessa. Valinnanvapauden 
pitää avata portteja, ei sulkea niitä.

tutkinnot

Toisen asteen koulutuksen ohjaamisessa tutkintojen merkitys on keskeinen. 
Toisen asteen opinnot suuntautuvat pitkälti toisen asteen päättötutkintojen 
tavoitteiden mukaisesti ja opiskelijat pyrkivät koulutuksessa valmistautumaan 
ylioppilastutkinnon tai ammatillisen tutkinnon heille asettamiin vaatimuksiin. 
Valinnaisuuden lisääminen ylioppilastutkinnossa onkin herättänyt säännölli-
sesti kritiikkiä yleissivistyksen murtumisesta, osaavathan toisen asteen opiske-
lijat keskittyä tutkinnon kannalta hyödyllisiin opintoihin ja jättää vähemmälle 
ne aineet, joita he eivät aio kirjoittaa.

Ohjaamalla nuorten käyttäytymistä tutkinnot määrittelevät ne hyvin pit-
källe koko koulutuksen luonteen. Erikoistumisesta ja vahvuusalueisiin keskit-
tymisestä palkitseva ylioppilastutkinto tuottaa aivan erilaisia ylioppilaita kuin 
tutkinto, jossa kaikki vastaavat kaikkiin samoihin kysymyksiin. Ammatillisessa 
koulutuksessa saadaan aivan erilaisia puuseppiä kun päättötyönä on vanhan 
huonekalun uskollinen kopioiminen kuin jos kokeeseen pitää suunnitella uusi 
huonekalu vanhojen periaatteiden mukaisesti.

Samalla toisen asteen tutkinnot heijastuvat pitkälle yhteiskuntaan. Ne ovat 
huomattavalle osalle väestöstä tulevaisuudessakin korkein suoritettava tutkinto, 
jonka suorittamista ja siihen johtanutta työtä ja opiskelijaelämää muistellaan 
vielä vuosikymmenten päästä. Monelle päättötutkinto määrittelee koko käsi-
tyksen koulutusjärjestelmästä. Niillekin, jotka eivät päätä opintojaan toisen 
asteen tutkintoon on toisen asteen tutkinto, käytännössä lähes aina ylioppilas-
tutkinto, ollut keskeisessä asemassa heidän tiellään korkea-asteen opintoihin 
ja sitä kautta työelämään.

Kaikki toisen asteen tutkinnot tuottavat yleisen korkeakoulukelpoisuuden, 
eikä koulutusjärjestelmän umpiperiä ole varmastikaan tarpeellista lisätä pois-
tamalla tämä yleinen korkeakoulukelpoisuus osalta toisen asteen tutkinnon 
suorittavista. Samalla tulee kuitenkin muistaa, että toisen asteen eri tutkinnoilla 
on erilaiset tavoitteet, eikä kaikkia tutkintoja tule kehittää ensisijaisesti niiden 
tuottamien jatko-opintomahdollisuuksien näkökulmasta. Ammatillisten tutkin-
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tojen ensisijaisena tavoitteena on tuottaa opiskellulla alalla korkea ammattitaito 
ja mahdollistaa suora siirtyminen työelämään. Ammatillisen tutkinnon yleissi-
vistävät tavoitteet ovatkin luonnollisesti vähäisemmät kuin korkeakouluopin-
toihin nuoria valmistavan ylioppilastutkinnon yleissivistävät tavoitteet.

Yhteistä kaikille toisen asteen tutkinnoille on, että niiden tulisi kyetä mit-
taamaan osaamista ja oppimiskykyä sekä kannustaa koulutukseen osallistuvia 
nuoria molempien kehittämiseen. Toisen asteen tutkinto tulee rakentaa tavalla, 
joka tukee toisen asteen opiskelijoita itseohjautuvassa tavoitteellisessa opiske-
lussa. Toisen asteen opintojen tulisi antaa nuorelle mahdollisuus erikoistumi-
seen, mutta myös riittävä yleissivistys ja ennen kaikkea vahvat oppimistaidot. 
Erityisesti yleissivistävän koulutuksen päättävän tutkinnon tulee olla hyödyl-
linen korkea-asteen opiskelijavalinnoissa ja antaa kansalaisille mielekäs käsi-
tys siitä, mitä koulutuksella tavoitellaan. Hyvän pohjan näiden tavoitteiden 
saavuttamiselle antavat nykyiset tutkinnot, ylioppilastutkinto ja toisen asteen 
ammatilliset tutkinnot.

Toisen asteen yleissivistävä tutkinto, ylioppilastutkinto, sekä ammatilli-
set tutkinnot toimivat nykyisin varsin hyvin lukiossa hankitun osaamisen tai 
ammatillisen osaamisen mittaamisessa. Myös yhdistelmätutkinnot ovat osoit-
tautuneet toimiviksi. Toisen asteen koulutuksen uusi rakenne ei vaadi näiden 
tutkintojen muuttamista. 

Ylioppilastutkinto on yhä hyvin toimiva tapa osoittaa lukiossa hankittu 
osaaminen hyvinkin yksityiskohtaisesti. Erityisesti ainereaalin käyttöön oton 
jälkeen ylioppilaalla on ollut mahdollisuus osoittaa osaamisensa hyvinkin mo-
nipuolisesti ja kohdennetusti eri aineissa. Kielten osaamisen laaja ja tarkka 
osoittaminen on ollut mahdollista jo pitkään. Tutkinnon vahvuutena on juuri 
suuri tarkkuus osaamisen osoittamisessa sekä suhteellisen yhtenäisellä tasolla 
vuodesta toiseen säilyvä arvostelun tiukkuus. 

Tutkinnon hajauttaminen on kuitenkin lisännyt valitun kirjoittamisajan-
kohdan merkitystä saaduille arvosanoille. Monissa aineissa syksyllä kirjoitta-
van joukon on vaikeampaa saada hyviä arvosanoja kuin keväällä kirjoittavien, 
koska syksyllä kirjoittavat ovat harrastuneempia kirjoittamiinsa aineisiin kuin 
keväällä kirjoittavat. Kun reaaliaineissa on siirrytty ainekohtaisiin kokeisiin 
on eri aineiden arvosanojen vertailukelpoisuus vähentynyt johtuen kirjoit-
tajajoukkojen eriytymisestä. Tämä on heikentänyt korkeakoulujen halua ja 
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mahdollisuuksia käyttää ylioppilastutkintoa nykyistä laajemmin omassa opis-
kelijavalinnassaan. 

Tästä huolimatta nykymuotoinen ylioppilastutkinto on varmasti vastaisuu-
dessakin hyvä ja perusteltu tapa antaa yleissivistävän toisen asteen tutkinnon 
suorittavalle mahdollisuus osoittaa osaamisensa eri lukuaineissa. Vastaavasti 
ammatillisten tutkintojen sisältöjä ja vaatimuksia on tuskin tarpeen perusteel-
lisesti uudistaa. Ammatillisen toisen asteen tutkintoja on kehitetty jatkuvasti, 
ja erityisesti ammatillisen koulutuksen näyttötutkintojen käyttöön oton jäl-
keen tutkintoja voidaan pitää hyvin luotettavina tapoina osoittaa opiskellun 
alan ammattitaito. 

Yhdistelmätutkinnolla nuori voi yhä osoittaa kykynsä niin työmarkkinoille 
kuin jatko-opintohinkin. Kaksois- ja kolmoistutkintojen pääasiallinen ero on 
niihin sisältyvien yleissivistävien opintojen laajuudessa. Kaksoistutkintoon 
sisältyy vähemmän yleissivistäviä opintoja kuin kolmoistutkintoon, jossa suo-
ritetaan lukion tutkintovaatimusten mukaiset yleissivistävät kurssit täydessä 
laajuudessaan.

Toisen asteen päättämisen edellytyksenä tulee vastaisuudessakin olla joko 
ylioppilastutkinnon, ammatillisen tutkinnon tai yhdistelmätutkinnon suorit-
taminen. Käytännössä toisen asteen päättötutkinnosta olisi kolme perustyyp-
piä: ammatillinen tutkinto, ylioppilastutkinto ja yhdistelmätutkinto. Tutkinnon 
kaikkien kolmen osa-alueen nykyiset reunaehdot voitaisiin uudessa järjestel-
mässä säilyttää ennallaan.

1) Ylioppilastutkinnoksi kutsuttaisiin edelleen tutkintoa, joka sisäl-
tää äidinkielen lisäksi vähintään kolme koetta, jotka valitaan toisen 
kotimaisen kielen, vieraan kielen, matematiikan ja reaaliaineiden 
kokeiden joukosta. Kuten nykyisin, ylioppilastutkinto voisi koostua 
myös tätä suuremmasta määrästä kirjoitettuja aineita.

Ylioppilastutkintoa olisi syytä uudistaa nykyisestä sen yksityiskohtien osalta 
muuttamalla sen arvostelutapaa ja arvosanojen skaalaamista. Ylioppilaskokeen 
arvioinnin skaalaaminen ei ole seurannut kokeen rakenteen muutosta vaan se 
toteutetaan joka kokeessa erikseen normaalijakaumaan nojaten. Niin kauan 
kuin tutkinnon suoritti käytännössä koko mitattava opiskelijajoukko samalla 
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rakenteella, tämä ei ollut mikään erityinen ongelma. Tutkinnon hajautuminen 
korostaa suhteellisen arvioinnin merkitystä ja olemme päätyneet tilanteeseen, 
jossa suhteellisen arvioinnin perusvahvuus, arvosanojen vertailtavuus ainera-
jojen ja eri kirjoituskertojen välillä, ei enää toteudu.

Ongelma on ratkaistavissa, jopa varsin yksinkertaisesti, luopumalla yksit-
täisen kokeen sisäiseen normaalijakaumaan nojaavasta arvioinnista ja skaa-
laamalla kokeessa osoitettu osaaminen koko ylioppilasikäluokan osaamiseen. 
Näin valitut aineet tai valittu kirjoittamisajankohta eivät enää vaikuttaisi saa-
tavaan arvosanaan ja arvosanat olisivat myös nykyistä paremmin vertailukel-
poisia vuodesta ja vuosikymmenestä toiseen. Tämä skaalaaminen edellyttää 
luonnollisesti koetta, jolla koko ikäluokan osaaminen voidaan luotettavasti ja 
yhdenmukaisesti mitata. Tarkoitukseen soveltuisi hyvin myöhemmin tarkem-
min esitelty oppimistaitoja ja yleissivistystä mittaava kypsyyskoe.

2) Ammatilliset tutkinnot säilyisivät nykyisessä muodossaan ja nii-
den sisältöjä ja toteutustapaa kehitetään alan ammatillisten tarpei-
den perusteella.

Keskeisintä ammatillisten tutkintojen kehittämisessä tulee varmasti vastai-
suudessakin olemaan laaja-alaisen ammattitaidon saavuttaminen. Tutkintojen 
moninaisuutta onnistuttiin keskiasteen uudistuksessa vähentämään, mutta yhä 
monet ammatillisen koulutuksen suuntautumisvaihtoehdot ovat niin kapea-
alaisia, että työllistyminen on käytännössä mahdollista vain hyvin rajattuun 
joukkoon erilaisia tehtäviä. Pidemmällä aikavälillä parhaimmat edellytykset 
yksilön työllistymiseen, yhteiskunnan osaamistarpeisiin ja yritysten erilaisten 
työtehtävien kannalta tuottaa riittävän laaja-alainen tutkinto, jossa on huomi-
oitu monipuolisesti työelämän edellyttämä osaaminen ja vaatimukset.

3) Yhdistelmätutkinnot voidaan toteuttaa kaksois- ja kolmoistut-
kintoina.

Opiskelijoilla olisi yhä mahdollisuus suorittaa useampia toisen asteen tut-
kintoja. Keskeisimmät yhdistelmätutkinnot tulevat olemaan ylioppilastutkin-
nosta ja ammatillisesta tutkinnosta koostuva kaksoistutkinto ja näiden lisäksi 
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koko lukion oppimäärän sisältävä kolmoistutkinto. Kahdesta ammatillisesta 
tutkinnosta muodostuva yhdistelmätutkinto jäisi todennäköisesti yhä vähem-
män suosituksi, vaikkakin mahdolliseksi yhdistelmätutkinnoksi.

Toisen asteen päättötutkinnossa ei kuitenkaan ole välttämätöntä rajoittua 
useiden kokonaisten tutkintojen suorittamiseen, kuten nykyisissä yhdistelmä-
tutkinnoissa. Eiväthän työelämän, tai muunkaan elämän, vaihtoehdot palaudu 
yleissivistys-ammatillisuus-akselille siten, että on mahdollista olla vain janan 
päissä tai keskellä. Laaja-alainen osaaminen on tulevaisuuden osaamisen yti-
messä kaikissa ammateissa ja ammatillisilla aloilla. Matkailualalle kouluttau-
tuvat hyötyisivät varmasti laajemmista kieliopinnoista ja tekniikan aloilla kou-
luttautuva pitkän matematiikan opinnoista. Kaupan alan opinnot taas olisivat 
hyödyllisiä monille palvelualoille kouluttautuville sekä monille korkeakoulu-
tukseen suuntautuville.

Kaikkien aineyhdistelmien ei tarvitse syntyä vain lyhyen tähtäimen tekni-
sistä synergiatavoitteista. Hyvinkin erilaisten opintojen yhdisteleminen kiin-
nostuksen ja tiedon tavoittelun pohjalta voi antaa sellaisia uusia näköaloja, joita 
liian vahvasti lähiaineisiin keskittyvä tutkinto ei voi antaa. Puuseppäkin voi 
olla intohimoinen historian harrastaja tai yliopistokoulutettu haluta itselleen 
kirvesmiehen ammattitutkinnon. Eikä meidän ole syytä rajoittaa kiinnostusta 
ja harrastuneisuutta, joka suuntautuu vain rajoitetusti yleissivistävä-ammatil-
linen -jakolinjan yli.

Tutkinnon suorittamisessa tulisikin kannustaa myös siihen, että yhden tai 
useamman kokonaisen tutkinnon rinnalla nuori voisi suorittaa osan jostakin 
toisesta tutkinnosta. Uusi yhtenäinen toinen aste mahdollistaa myös nyt mah-
dottomat vaihtoehdot. Ylioppilastutkinnon viime vuosien rakenteellinen uudis-
taminen aiempaakin moduulisempaan rakenteeseen mahdollistaa sen ja toisen 
asteen ammatillisen päättötutkinnon saumattoman yhdistämisen. Ammatillisen 
tutkinnon suorittaja voisi suorittaa yhden reaaliaineen ja yhden vieraan kie-
len kokeen osana ylioppilastutkintoa suorittamatta koko ylioppilastutkintoa.. 
Muutoin puhtaan ylioppilastutkinnon suorittaja taas voisi suorittaa sopivaksi 
katsomansa määrän ammatillisia opintoja ja ammatillisen koulutuksen näyttöjä. 
Näin järjestelmä voi tarjota toimivia tutkintoyhdistelmiä myös niille nuorille, 
jotka eivät ole suuntautuneet puhtaasti yleissivistäviin tai ammatillisiin opin-
toihin, mutta eivät halua suorittaa täyttä yhdistelmätutkintoa.
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Valinnanmahdollisuuksien lisäksi toisen asteen tutkinnon tulisi kuitenkin 
myös tukea koko ikäluokkaa saavuttamaan työmarkkinoilla ja yhteiskunnassa 
toimimiselle riittävä yleissivistys ja oppimistaidot. Koko ikäluokalla tulee olla 
perustava yleissivistys ja riittävät opiskelutaidot, joita he voivat hyödyntää niin 
mahdollisissa jatko-opinnoissaan kuin työmarkkinoilla kehittäessään omaa 
ammattitaitoaan. Tätä nykyiset toisen asteen päättötutkinnot eivät tue. Kun 
päämääränämme on kehittää näitä oppilaiden ajattelemisen taitoja, tulee myös 
toisen asteen päättötutkinnon heijastella tätä tavoitetta, ettei tavoite jää vain 
kauniiksi sanahelinäksi.

Nykyisen ylioppilastutkinnon, ammatillisen tutkinnon sekä yhdistelmä-
tutkinnon yhteiseksi osaksi tulee luoda uusi koe, jolla mitattaisiin opintonsa 
päättävän opiskelijan yleissivistystä ja yleisiä oppimisvalmiuksia - oppimiskoe. 
Koe olisi yhteinen koko ikäluokalle ja sen avulla voitaisiin paitsi seurata toisen 
asteen koulutuksen tuloksia kognitiivisten kykyjen kehittämisessä, myös ohjata 
toisen asteen opiskelijoiden opiskeluorientaatiota yleisten valmiuksien ja jat-
kuvan opiskelun taitojen kehittämiseen. Mallina olisi Yhdysvalloissa käytetty 
SAT-koe, jossa lähinnä matemaattisilla ja kielellisillä tehtävillä mitataan yleisiä 
kognitiivisia valmiuksia.

Kognitiivisten kykyjen mittaukseen tulisi yhdistää yleissivistystä mittaava 
koe. Missään vaiheessa opintoja nykyinen koulujärjestelmämme ei tosiasialli-
sesti selvitä oppilaiden tai opiskelijoiden yleissivistystä, sen tasoa tai laajuutta. 
Laaja yleissivistys ja laaja erilaisten yhteiskunnan, luonnon ja maailmankaikke-
uden ilmiöiden tunteminen on keskeistä maailman ymmärtämiselle ja aktiivi-
selle toiminnalle niin työelämässä kuin muussakin yhteiskunnassa. Yleissivistys 
muodostaa sen perustan, jonka varassa kognitiiviset kyvyt toimivat.

Perinteisesti ylioppilastutkinto oli osalle ikäluokasta sivistyksen takaaja. Kai-
killa sen suorittaneilla oli käytetyillä mittareilla riittävänä pidetty yleissivistys. 
Ylioppilastutkinnon jakautuessa ja sen suorittamisen monimuotoistuessa on 
korostettu opetussuunnitelmien ja pakollisten kurssien merkitystä yleissivistyk-
sen takaamisessa. Valinnaisuuden lisääntyessä koulutuksen sisällä päättötutkin-
non opintoja ohjaava merkitys kasvaa. Valinnaisuuden voimakas lisääntyminen 
kurssimuotoisessa lukiossa yhdistettynä ylioppilastutkinnon hajautumiseen ovat 
johtaneet tilanteeseen, jossa lukion tuottama yleissivistys ei ole enää yhtenäinen 
samassa mielessä kuin se oli vielä kymmenen vuotta sitten.
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Ammatillisen ja yleissivistävän koulutuksen yleissivistykselliset tavoitteet 
säilyvät erilaisina yhtenäisessä järjestelmässäkin. Yleissivistävät opinnot päät-
tävien nuorten ja ammatillisen tutkinnon suorittavien nuorten yleissivistyksen 
mittaaminen yhdellä kokeella ei varmastikaan ole järkevää. Ylioppilastutkinnon 
ja ammatillisten tutkintojen tavoitteet ovat erilaisia. Ylioppilastutkinnon suorit-
tajat tavoittelevat akateemista yleissivistystä kun taas ammatillisen koulutuksen 
tavoitteena on enemmänkin kansalaisen yleissivistys. Yleissivistyskoe tulisi ja-
kaa kansalaisen yleissivistyskokeeseen, joka perustuisi toisen asteen koulutuk-
sen yleisiin yleissivistäviin tavoitteisiin, ja laajaan yleissivistyskokeeseen, joka 
perustuisi ylioppilastutkinnon yleissivistäviin tavoitteisiin. Yhdistelmätutkin-
tojen suorittajat suorittavat ylioppilastutkinnon, joten heidän tulisi suorittaa 
myös siihen kuuluva yleissivistyskoe.

Yksittäisten ylioppilastutkinnon osien suorittaminen ammatillisen tutkin-
non ohessa olisi mahdollista ilman ylioppilastutkinnon yleissivistyskokeen 
suorittamista. Vastaavasti ylioppilastutkinnon suorittajalla olisi mahdollisuus 
suorittaa osia ammatillisesta tutkinnosta ilman, että hän joutuisi suorittamaan 
ammatillisen tutkinnon yleissivistyskoetta.

Yhdessä ajattelukoe ja yleissivistyskoe muodostaisivat kypsyyskokeen, jolla 
koko ikäluokan kognitiivisia kykyjä ja yleissivistystä seurattaisiin.

Yhdessä	ajatte-
lukoe	ja	yleissivis-

tyskoe	muodostaisivat	
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Ammatillinen perustutkinto Ylioppilastutkinto

Kansalaisen yleissivistyskoe Laaja yleissivistyskoe
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valinnaisuus

Toisen asteen koulutuksen tulee mahdollistaa määrätietoinen opiskelu niille 
opiskelijoille, joiden tavoitteet ovat selvät ja kirkkaat. Samalla järjestelmän tu-
lee kuitenkin tarjota riittävästi vaihtoehtoja ja virikkeitä niille nuorille, joiden 
tavoitteet eivät ole vielä kirkastuneet. Ensimmäisen tavoitteen toteutuminen 
vaatii suhteellisen suppeaa määrää kaikille yhteisiä opintoja tai sellaisia amma-
tillisia tai yleissivistäviä opintoja, joihin pääsääntöisesti toisin suuntautuneiden 
opiskelijoiden on pakko osallistua. Jälkimmäisen tavoitteen toteuttaminen taas 
vaatii sitä, että kaikille opiskelijoille tarjotaan katsaus oppilaitoksen tarjoamiin 
erilaisiin opiskelu- ja uravaihtoehtoihin.

Tavoitteiden yhdistämiseksi toisen asteen opintojen on syytä alkaa tutus-
tumisjaksolla, jonka aikana opiskelijat tutustuvat oppilaitoksen järjestämään 
yleissivistävään ja ammatilliseen opetukseen. Kahden periodin mittaisella tu-
tustumisjaksolla opiskelijoilla olisi mahdollisuus tutustua sekä yleissivistäviin 
aineisiin että ammatillisiin aineisiin. Tutustuminen tapahtuisi tavallisilla, tut-
kintovaatimuksiin sisältyvillä kursseilla. Kaikkien opiskelijoiden tulisi tutustua 
molempien opintosuuntauksien opetustarjontaan, mikä antaisi heille paremmat 
edellytykset valita itselleen hyödyllisiä opintoja niin ammatillisen kuin yleissi-
vistävänkin opetuksen joukosta. 

Se, tehdäänkö ensimmäisestä tutustumisjaksosta puhtaasti yleissivistäviin 
aineisiin keskittyvä ja toisesta ammatillisiin aineisiin keskittyvä, vai sisältävätkö 
molemmat jaksot molempien osa-alueiden kursseja, on periaatteessa vähämer-
kityksistä ja kussakin tilanteessa toimivin ratkaisu voi riippua oppilaitoksen 
koosta ja siellä edustettujen ammatillisen koulutuksen alojen määrästä ja luon-
teesta. Päätös opintojen alkuvaiheen tutustumisjakojen käytännön järjestelyistä 
tulisikin jättää oppilaitoksille, joilla on parhaat edellytykset valita omassa tilan-
teessaan toimivin ratkaisu.

Joka tapauksessa nuoren tulisi opintojensa alussa suorittaa yhden jakson 
opintojen edestä yleissivistäviä opintoja ja yhden jakson opintojen edestä am-
matillisia opintoja. Käytännössä molempien jaksojen koostuminen niin yleissi-
vistävistä kuin ammatillisistakin opinnoista auttaisi opiskelijoita tasapainoisem-
min harkitsemaan molempien pääsuuntausten mahdollisuuksia sekä paremmin 
näkemään ammatillisten ja yleissivistävien oppiaineiden yhdistelemisellä saa-
vutettavat hyödyt. Yhteiset opinnot edesauttavat myös oppilaitoksen sosiaalisen 
ilmapiirin kehittymistä. Niissäkin tapauksissa, joissa nuori päättäisi suorittaa 

Toisen	asteen	
opintojen	on	syytä	
alkaa	tutustumisjak-
solla,	jonka	aikana	
opiskelijat	tutus-
tuvat	oppilaitoksen	
järjestämään	yleissi-
vistävään	ja	ammatil-
liseen	opetukseen.	



84

puhtaan ylioppilastutkinnon tai puhtaan ammatillisen tutkinnon voisi hän 
hyödyntää tutustumisjakson aikana suorittamiaan yleissivistäviä tai ammatil-
lisia opintoja tutkinnossaan.

Tutustumisjakson ajaksi opiskelijat jaettaisiin opiskeluryhmiin heidän 
opinto-orientaatioonsa ja mahdolliseen opiskelijavalinnan kiintiöönsä katso-
matta. Näin he tutustuisivat laajasti kanssaopiskelijoihinsa saman oppilaitoksen 
sisällä riippumatta siitä, millaiseen tutkintoon nämä tähtäävät. 

Jaksojen aikana kaikki opiskelijat saisivat laajasti yhteistä ja yksilöllistä opin-
tojen ohjausta. Kurssitarjottimen yksi kurssipaikka valittaisiin luokkamuotoi-
selle opintojen ohjaukselle ja kaikille opiskelijoille tarjottaisiin henkilökohtaista 
ohjausta opintojen ohjaajan kanssa. Opiskelijoilla tulisi olla mahdollisuus saada 
opintojen ohjausta myös eri aineiden opettajilta. Ammatillisten aineiden opet-
tajien kanssa käytävässä ohjauksessa keskeisessä asemassa olisi alan opintojen 
suhde työelämään, kun yleissivistävien aineiden opettajien antamassa ohjauk-
sessa luontevasti painottuisi aineen opintojen suhde toisen asteen jälkeiseen 
opiskeluun.

Tutustumisjakson aikana nuorten orientaatio opintoihinsa selkeytyisi var-
masti myös niillä nuorilla, jotka ovat aiemmin olleet epävarmoja omista ta-
voitteistaan. Missään tapauksessa ei kuitenkaan tule pyrkiä siihen, että tämän 
jälkeen valinnat olisivat muuttamattomia, vaan opiskelijan intressien muutok-
sen tulisi voida kaikissa opintojen vaiheissa voida johtaa myös opiskeluorien-
taation muutokseen. 

Tutustumisjakson päättyessä opiskelijat jaettaisiin opiskeluryhmiin opis-
keluorientaationsa perusteella. Ylioppilastutkintoon tähtäävät muodostaisivat 
oman ryhmänsä, ammatilliseen tutkintoon tähtäävät omansa. Yhdistelmä-
tutkintoon tähtäävät ja orientaatiostaan epävarmat muodostaisivat kolman-
nen ryhmän. Opiskelun ollessa pääsääntöisesti kurssimuotoista olisi ryhmän 
merkitys monilta osin lähinnä hallinnollinen, mutta kytkeytyisi joiltakin osin 
myös opetukseen. Erityisesti opintojen ohjauksessa opiskelijoiden jakaminen 
ryhmiin, jonka sisällä opiskelijoiden tavoitteet olisivat suhteellisen lähellä toi-
siaan, auttaisi tekemään ohjauksesta koko ryhmälle hyödyllistä.
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opiskelijavalinta

Toisen asteen koulutuksen kuuluessa oppivelvollisuuden piiriin tulisi koulutus-
järjestelmän kyetä tarjoamaan kaikille nuorille paikka toisen asteen koulutuk-
sessa. Oppivelvollisuuden piiriin kuuluvan yhtenäisen toisen asteen opiskelijava-
linta poikkeaisi nykyisestä opiskelijavalintakäytännöstä siinä, että oppilaitoksilla 
olisi velvoite ottaa vastaan kaikki koulutukseen haluavat nuoret, jos heidän ai-
emmin päättämänsä koulutustarjonnan laajuus tämän mahdollistaisi. 

Luonnollisesti oppilaitoksilla tulee olla mahdollisuus valita opiskelijansa 
ja asettaa tiettyjä reunaehtoja opinnot aloittaville opiskelijoille, kuten aiempi 
opintomenestys tai soveltuvuus alalle. Kaikkien käytettyjen opiskelijavalin-
nan tapojen tulee kuitenkin perustua tutkimukseen ja niiden tulee ennustaa 
menestystä opinnoissa tai soveltuvuutta alalle. Käytettyjen testien ja opiske-
lijavalintamenetelmien luotettavuuden ja ennustavuuden tulee olla selvästi 
osoitettavissa. Erityisesti soveltuvuuden arvioiminen on haasteellista, eikä opis-
kelupaikan kaltaisesta, yksilölle hyvin merkityksellisestä seikasta tulisi tehdä 
päätöksiä mittareilla, joiden luotettavuutta ei ole osoitettu. Mikäli luotettavia 
opiskelumenestystä tai alalle soveltuvuutta ennustavia mittareita ei löydy, tulee 
opiskelupaikat arpoa hakijoiden kesken. 

Nykyinen käytäntö, jossa opiskelijavalinta perustuu pitkälti peruskoulun 
päättötodistuksen arvosanoihin, on osin ongelmallinen koska se edistää toi-
sen asteen koulutuksen voimakasta sukupuolittuneisuutta. Tyttöjen arvosanat 
ovat peruskoulun päättyessä poikia parempia osin johtuen poikien keskimäärin 
myöhempään ajankohtaan ajoittuvasta murrosiästä. Arvosanat eivät kuvaakaan 
hakijan edellytyksiä menestyä opinnoissaan. Yksi vaihtoehto peruskoulun päät-
tävien nuorten opiskeluedellytysten arvioinnissa olisi yleisiä oppimisvalmiuksia 
mittaavan kokeen järjestäminen koko ikäluokalle. Tällöin voitaisiin tunnistaa 
nykyistä paremmin ne peruskoulunsa päättävät oppilaat, jotka ovat suoriutuneet 
koulutuksessa huonommin kuin heidän oppimisvalmiutensa mahdollistaisivat. 
Näin päästäisiin myös toisen asteen opiskelijavalinnoissa nykyistä lähemmäs 
valittavien opiskelijoiden opiskeluedellytysten arviointia. 

Vastaava koe olisi myös mahdollista toteuttaa toisen asteen koulutuksen 
alussa, jolloin kokeen antamaa tietoa voitaisiin hyödyntää muun muassa opin-
tojen ohjauksessa. Koe voisi myös olla vapaaehtoinen tapa osoittaa opiskeluval-
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miuksia ja toimisi näin arvosanatietoja täydentävänä tapana osoittaa edellytyk-
set opiskella toisella asteella. Tällöin opiskelijavalinnassa saadut hyödyt jäisivät 
kuitenkin peruskoulun päätteeksi tehtävää mittausta vähäisemmiksi.

Koko ikäluokan kouluttaminen toisella asteella vaatii paitsi, että kaikille 
peruskoulunsa päättäville löytyy opiskelupaikka toiselta asteelta, myös sitä, 
etteivät oppilaitokset eriydy liian voimakkaasti hyviin ja suosittuihin oppilai-
toksiin ja heikkoihin oppilaitoksiin. Toisen asteen oppilaitosten tulisi pyrkiä 
monipuoliseen opiskelijapopulaatioon sen sijaan, että pyrkisivät saamaan jol-
lakin yksittäisellä mittarilla mahdollisimman hyviä opiskelijoita. Oppilaitosten 
tulee tunnistaa nykyistä paremmin nuorten erilaiset lahjakkuuden muodot ja 
oppimispotentiaali. Oppilaitoksilla on myös oltava kannustimia ottaa vastaan 
haasteellisempia opiskelijaryhmiä, joille toimivan koulutuksen järjestäminen 
vaatii keskimääräistä enemmän resursseja. Käytännössä tämä voi tarkoittaa esi-
merkiksi sitä, että kaksi kolmannesta oppilaitoksen opiskelupaikoista täytetään 
suoraan parhaiten valinnassa menestyneillä ja loppu kolmannes arpomalla kai-
kista hakijoista. Arvonnassa voidaan painottaa menestystä opiskelijavalinnassa 
siten, että mitä lähempänä hakija on ollut pääkiintiössä hyväksytyksi tulemista, 
sitä suurempi hänen mahdollisuutensa päästä oppilaitokseen on.

Yhtenäisen toisen asteen opiskelijavalinnassa tulee kyetä yhdistämään op-
pilaitoksen tarve tietää millaisia aineita oppilaitokseen haetaan opiskelemaan 
sisäiseen joustavuuteen ja mahdollisuuteen vaihtaa orientaatiota opintojen 
kuluessa. Erityisesti ammatillisen koulutuksen mitoitus ei voi tulevaisuudes-
sakaan perustua edes oppilaitoksen sisällä rajoittamattomiin opiskelupaikkoi-
hin. Järjestäessään koulutusta nuorisoikäluokalle julkisen sektorin tulee pyr-
kiä tarjoamaan nuorille sellaista koulutusta, jolla mielekäs työllistyminen on 
mahdollista.

Yhtenäisissä toisen asteen oppilaitoksissa ammatillisen opetuksen sisäänpää-
sykeskiarvorajat olisivat todennäköisesti useissa tapauksissa selvästi alemmat 
kuin yleissivistävien opintojen sisäänpääsyrajat. Kaikille yhteisen keskiarvorajan 
käyttäminen johtaisi siihen, että yleissivistävään tutkintoon tähtäävien opiske-
lijoiden osuus korostuisi ammatilliseen tutkintoon tähtäävien kustannuksella. 
Toisaalta tiukka jako ammatilliseen tai yleissivistävään tutkintoon tähtäävien 
aloituspaikkojen välillä voisi vähentää oppilaitoksen sisäistä liikkuvuutta ja 
jäykistää sen rakenteita.
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Opiskelijavalinta voitaisiin toteuttaa näiden kahden ääripään välimuotona, 
jossa hakijat jaettaisiin neljään kiintiöön. Osa opiskelijoista valittaisiin suoraan 
ylioppilastutkintoon johtavaan koulutukseen, osa tiettyyn ammatilliseen tutkin-
toon johtavaan koulutukseen, osa yhdistelmätutkintoon johtavaan koulutuk-
seen ja osa ryhmässä, jonka tavoitetutkinto ei vielä ole selvä. Näiden ryhmien 
keskiarvorajat voisivat asettua hyvinkin erilaisille tasoille. Ylioppilastutkintoon 
johtavan kiintiön kautta sisään pääseminen olisi todennäköisesti vaikeampaa 
kuin ammatilliseen tutkintoon johtavaan kiintiön kautta, mikä ohjaisi nuoria 
pyrkimään haluamaansa oppilaitokseen myös muiden valintakiintiöiden kautta 
ja vaihtamaan sitten haluamalleen opintouralle oppilaitoksen sisällä. Opiskelija-
valinnan kehittäminen monipuolisen opiskelijajoukon saavuttamista tukevaan 
suuntaan edesauttaisi sitä, etteivät ryhmien väliset erot korostuisi liiaksi.

Toimivimmat ratkaisut ovat varmasti oppilaitoskohtaisia, koska ongelmien 
ilmeneminen on todennäköisesti hyvin erilaista eri toisen asteen oppilaitoksissa. 
Suurimmat ongelmat aiheutuisivat varmasti suurten kaupunkien perinteikkäi-
den ja maineikkaiden lukioiden liittymisestä yhteen ammatillisen oppilaitosten 
kanssa. Ammatillisiin opintoihin sisäänpääsy olisi niissä lähtötilanteessa selvästi 
helpompaa kuin yleissivistäviin opintoihin pääsy. Näiden oppilaitosten haaste 
olisi saada riittävästi sellaisia opiskelijoita, jotka suorittavat ammatillisen tutkin-
non, eivätkä vain hankkiudu oppilaitokseen ammatillisen tutkinnon kiintiössä 
ja sitten siirry ylioppilasopintoihin. Olennaista onkin, että yhtenäisessä toisen 
asteen koulutuksessa oppilaitoksia ei ole tarkoituksenmukaista kannustaa vali-
koimaan opiskelijoita, jotka haluavat ehdottomasti rajoittua vain ammatillisen 
tai yleissivistävän tutkinnon suorittamiseen.

Nykyisen puitesääntelyn periaatteita noudattaen oppilaitokset tulisi vel-
voittaa tavoittelemaan opiskelijajoukkoa, josta vähintään kolmannes suorittaa 
ylioppilastutkinnon ja vähintään kolmannes ammatillisen tutkinnon. Luon-
nollisesti oppilaitosten välillä olisi eroja siinä, kuinka suuri osuus opiskelija-
kunnasta suorittaisi yhdistelmätutkinnon. Kolmanneksen tavoite tarkoittaisi 
käytännössä, että mahdolliset ääripäät muodostaisivat oppilaitokset, joissa yksi 
kolmannes suorittaisi ammatillisen tutkinnon lisäksi ylioppilastutkinnon ja 
loput ammatillisen tutkinnon sekä oppilaitokset, joissa kolmannes suorittaa 
ylioppilastutkinnon lisäksi ammatillisen tutkinnon.

Oppilaitokset	tulisi	
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Kaikissa tapauksissa ongelmien ratkaiseminen vaatii opiskelijavalinnan 
mekanismin ja kiintiöjaon yhteensovittamista tavalla, joka tuottaa tavoitellun 
opiskelijapopulaation. Joissain tapauksissa erotteluun riittävät päästötodistus-
arvosanat, jossain tarvitaan oppimisvalmiuden, motivaation tai soveltuvuuden 
mittaamista. Huomionarvoista on, että oppilaitoksia ei velvoitettaisi sellaisten 
opiskelijoiden valintaan, jotka suorittavat vain ammatillisen tutkinnon tai vain 
ylioppilastutkinnon. Näin ollen riittää, että opiskelijavalinta rakennetaan tavalla, 
jossa opiskelijoiksi valituista, jotka haluavat kaikki suorittaa ylioppilastutkin-
non, kolmannes suorittaa myös ammatillisen tutkinnon, tai päinvastoin. Tämä 
vähentää vaaraa siitä, että niitä valintakiintiöitä, joissa opiskelupaikan saaminen 
olisi helpompaa, käytettäisiin väylinä muihin opintoihin.

Tapauskohtaisesti toimivat ratkaisut voivat oppilaitoksissa olla hyvinkin 
erilaisia, eikä järjestelmän tule sanella oppilaitoksille sitä, millä mekanismeilla, 
kunhan ne ovat tasavertaisia ja oikeudenmukaisia, ne saavuttavat opiskelijava-
linnalle asetetut tavoitteet. 
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Opiskelu

oppivelvollisuus

Koulutusjärjestelmän tulee kyetä takaamaan kaikille kansalaisille riittävä osaa-
minen työmarkkinoilla ja riittävä sivistys mielekkään elämän elämiseksi ja ak-
tiivisen kansalaisuuden saavuttamiseksi. Koulutusjärjestelmän tavoitteena on 
tehdä lapsista ja nuorista aktiivisia toimijoita. Koulutusjärjestelmä on osa yh-
teiskunnallista toimintaa, jonka tulee taata, että kaikki kansalaiset ovat osallisia 
yhteiskunnan toiminnassa.

Koulutuksen kehittämisessä on tavoitteena jo vuosia ollut varmistaa jokai-
selle nuorelle peruskoulun jälkeinen koulutus ja jonkin alan ammattitaidon 
saavuttaminen. Koulutuksen keskeyttämisen ja koulutuksen ulkopuolelle jät-
täytymisen ehkäisemiseksi on kehitetty opintojen ohjausta, työpajatoimintaa, 
työkoulutoimintaa, tuki- ja erityisopetusta, oppisopimuskoulutusta, hakevaa 
toimintaa, varhaisen puuttumisen menetelmiä, ammattistartti sekä tehty lu-
kuisia syrjäytymisen ehkäisemisen ohjelmia.

Nykyinen koulutusjärjestelmä, joka edellyttää nuorten kykenevän valitse-
maan koko elämän uransa peruskoulun päättyessä ja sallii jättäytymisen kou-
lutuksen ulkopuolelle aiheuttaa väistämättä sen, että jotkut jäävät ulkopuolelle, 
osattomiksi. Monille lukioon meno on tapa lykätä lopullisten valintojen teke-
mistä, tapa kypsytellä päätöstä. Ne nuoret, jotka eivät kykene valintaa tekemään, 
eivätkä saa koulussa tai kotona riittävää kannustusta opintoihin, pudotetaan 
ulkopuolelle. Oppivelvollisuuden kestolla voidaan vaikuttaa siihen, onko nuo-
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rella mahdollisuus tehdä jo varhain valintoja, jotka sulkevat suuren määrän 
tulevaisuuden mahdollisuuksia.

Pidentämällä oppivelvollisuutta kattamaan koko toisen asteen koulutus 
annetaan kaikille mahdollisuus suorittaa toisen asteen tutkinto ja löytää oma 
elämänuransa. Samalla oppilaitoksille viestitetään, että yhteiskunta on sitoutu-
nut tavoitteeseen antaa kaikille nuorille toisen asteen koulutus. Tämä on vahva 
viesti sekä oppilaille ja opiskelijoille itselleen, mutta myös lasten vanhemmille 
ja koko yhteiskunnalle.

Lainsäädännössä yleisenä täysi-ikäisyyden rajana pidetään 18 ikävuotta. 
Tällöin yksilön katsotaan voivan ottaa vastuun elämästään. Samaa ajankohtaa 
voitaisiin pitää myös oppivelvollisuuden päättymisen ajankohtana. Oppivelvol-
lisuus voisi päättyä myös täysi-ikäisyyden saavuttamisen jälkeen toisen asteen 
tutkinnon suorittamiseen tai kolmen vuoden toisen asteen opintojen suoritta-
miseen. Täysi-ikäisyyden saavuttaminen toimisi kuitenkin hyvin luontevana 
rajapyykkinä johon oppivelvollisuuden päättyminen voitaisiin kytkeä. Tällöin 
nuori olisi ehtinyt suorittaa noin kaksi vuotta toisen asteen opintoja ja päässyt 
siten ainakin hyvään alkuun opinnoissaan.

Oppivelvollisuuden päättyminen täysi-ikäisyyteen voidaan toteuttaa kah-
della pääasiallisella tavalla. Oppivelvollisuuden päättyminen voitaisiin sitoa 
opiskelijan 18. syntymäpäivään, jolloin hänen oppivelvollisuutensa päättyisi 
sinä päivänä, kun hän täyttää 18 vuotta. Syntymäpäivään perustuvassa mal-
lissa oppivelvollisuus olisi alkuvuonna syntyneille lyhyempi kuin loppuvuonna 
syntyville. Vaihtoehtoisesti oppivelvollisuuden päättyminen voitaisiin sitoa 
nykylainsäädännön mukaisesti oppivelvollisuuden alkamisajankohtaan. Näin 
oppivelvollisuus alkaa sinä vuonna, jona lapsi täyttää seitsemän vuotta ja päät-
tyy, kun oppivelvollisuuden alkamisesta on kulunut 11 vuotta. Tässä mallissa 
oppivelvollisuus päättyisi käytännössä sen kalenterivuoden kevätlukukauden 
lopussa, jona vuonna opiskelija täyttää 18 vuotta. Tämä malli olisi kaavamai-
sempi, mutta takaisi kaikille yhtä pitkän 11-vuotisen oppivelvollisuuden. 

Suurelle osalle nuorista 18 ikävuoteen päättyvä oppivelvollisuus päättyisi 
enne toisen asteen tutkinnon suorittamista. Kaikkia nuoria tulisikin vastai-
suudessakin kannustaa tutkinnon suorittamiseen. Kannustimet voisivat olla 
niin taloudellisia kuin työmarkkinapoliittisia. Yhtenä merkittävänä kannus-
timena voisi olla työttömyysturvan määrän alentaminen niille nuorille, jotka 
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eivät suorita tutkintoaan, ja velvoite koulutukseen hakeutumisesta, kuten täl-
läkin hetkellä. 

Oppivelvollisuuden laajentaminen koskemaan toisen asteen koulutusta saa 
usein osakseen kritiikkiä, jossa korostetaan pakkojen haitallista vaikutusta 
koulutusmotivaatioon sekä koulukielteisten nuorten vaikeuksia toimia edes 
peruskoulussa, toisen asteen koulutuksesta puhumattakaan. Pakon haitallinen 
vaikutus koulutusmotivaatioon ei ole toteutunut nykyisen peruskoulun osalta, 
vaikka oppivelvollisuuden pidentämisen yhteydessä sitä on aina pelätty. Kou-
lukielteisten nuorten, jotka usein kokevat, ettei luokkamuotoinen opetus ole 
heitä varten, osalta kritiikki on perusteltua, jos oppivelvollisuus on mahdollista 
suorittaa vain perinteisessä luokkamuotoisessa kouluopetuksessa.

Toisen asteen opintoja on jo nykyisin mahdollista suorittaa oppisopimus-
koulutuksella, minkä lisäksi työssäoppiminen muodostaa merkittävän osan 
toisen asteen ammatillista koulutusta. Näitä koulutusmuotoja tulee hyödyntää 
myös yhtenäisellä toisella asteella. Niille nuorille, joille oppilaitosmuotoinen 
opiskelu toisella asteella ei sovi, tulee toisen asteen tutkinnon olla mahdollista 
suorittaa oppisopimusmuotoisesti siten, että oppilaitos viime kädessä vastaa 
koulutuksen sisällöstä ja laadusta.

Oppivelvollisuutta tulee toki täydentää myös opintojen ohjauksella, mah-
dollisuudella erityisopetukseen ja tukiopetukseen sekä muilla tukitoimilla. 
Opinto-ohjauksella on keskeinen merkitys opiskelijan opintopolun sujuvassa 
etenemisessä. Ohjauksella on tärkeä rooli myös opiskelijan tukemisessa opin-
tojen aikana. Hyvällä opintojen ohjauksella opiskelijat saavat tietoa erilaisten 
kurssien sisällöistä. Opintojen ohjauksella voidaan auttaa opiskelijaa suunnit-
telemaan omia opintojaan mielekkääksi kokonaisuudeksi, mistä hyötyvät niin 
opiskelija kuin oppilaitoskin. Myös muilla opiskelijahuollon tukipalveluilla kuin 
opinto-ohjauksella on huomattava rooli opiskelijan opintopolun sujuvuuteen. 
Näitä ovat koulukuraattori- ja koulupsykologipalvelut sekä opiskelijatervey-
denhuolto sisältäen myös mielenterveyspalvelut. 

Oppivelvollisuuden pidentäminen, yhtenäinen toisen asteen koulutus ja 
erilaiset suorittamistavat mahdollistavat tutkinnon suorittamisen esimerkiksi 
oppisopimuskoulutuksena, jolloin myös kriittisesti luokkamuotoiseen opiske-
luun suhtautuville annetaan mahdollisuus tutkinnon suorittamiseen ja tarjotaan 
koulutuksen tuomat edellytykset pärjätä työmarkkinoilla.
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koulutuksen pituus

Lähtökohtana yhtenäisen toisen asteen kehittämisessä tulee olla, että opiskeli-
joilla on edelleen mahdollisuus suorittaa nykyisen kaltainen yleissivistävä tai 
ammatillinen toisen asteen tutkinto. Lähtökohtana tulee edelleen olla myös 
se, että ammatillinen ja yleissivistävä tutkinto on mitoitettu suoritettavaksi 
kolmessa vuodessa.

Yhtenäisen toisen asteen koulutuksen käyttöönoton tarkoitus ei ole pidentää 
nuorten toisen asteen koulutuksessa viettämän koulutuksen kestoa kokonai-
suutena. Järjestelmän rakenteen muutos väistämättä muuttaa jossakin määrin 
koulutuksessa vietetyn ajan jakautumista yksilöiden välillä sekä ennen kaikkea 
ajankäyttöä koulutuksen sisällä eri ammatillisten aineiden ja yleissivistävien ai-
neiden välillä. Kun nykyisin suurin osa sekä yleissivistävän että ammatillisen 
tutkinnon suorittavista suorittaa tutkinnot peräkkäin, sijoittuvat molemmat 
opinnot yhtenäisessä järjestelmässä saman oppilaitoksen sisään. Näin yhdessä 
oppilaitoksessa kerralla vietetty aika saattaa olla joissakin tapauksissa pitempi 
kuin nykyjärjestelmässä. Tavoitteena on kuitenkin lyhentää toisen asteen kou-
lutuksessa yhteensä vietettyä kokonaisaikaa.

Yhtenäisen järjestelmän avaamat mahdollisuudet liittyvät kuitenkin ennen 
muuta mahdollisuuteen suuntautua kesken opintojen merkittävissä määrin 
uudelleen. Kesken opintojen, erityisesti niiden myöhäisessä vaiheessa, suun-
tautumistaan merkittävästi muuttavalla opiskelijalla koulutuksen kokonaispi-
tuus tulee lähes väistämättä ylittämään nykyisen kolmen vuoden ohjepituuden. 
Näiden opiskelijoiden osalta oikea vertailukohta on kuitenkin lukion jälkeen 
toisen asteen ammatilliseen koulutuksen siirtynyt opiskelija tai useamman 
perättäisen toisen asteen ammatillisen tutkinnon suorittava opiskelija. Näihin 
verrattuna yhtenäisen toisen asteen sisällä opintosuuntaa vaihtavalla opiske-
lijalla kokonaisopiskeluaika jää keskimäärin merkittävästi lyhyemmäksi kuin 
nykyisessä eriytetyssä koulutusjärjestelmässä.

Lainsäädäntöön on kirjattava toisen asteen koulutuksen suorittamisen enim-
mäispituus. Enimmäispituuden määritteleminen on sen lisääntyvästä jousta-
vuudesta huolimatta perusteltua, koska se antaa opiskelijalle viestin opiskelun 
tavoitteellisuudesta ja projektiluonteisuudesta. Perustellusta syystä, esimerkiksi 
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sairauden tai muun vaikean elämäntilanteen vuoksi opiskeluun käytettävää 
enimmäispituutta tulee toki olla mahdollista pidentää.

Nykyisin lukioissa käytetyn neljän vuoden sijaan enimmäisopiskeluaika 
tulee asettaa viiteen vuoteen, jos opintosuunnan tosiasiallinen vaihtaminen 
halutaan mahdollistaa. Viidessä vuodessa opiskelijoilla on hyvin mahdollista 
suorittaa esimerkiksi ammatillinen perustutkinto ja ylioppilastutkinto. Vaikka 
muodollinen enimmäisopiskeluaika tulee mitoittaa pidemmäksi kuin nykyi-
nen neljä vuotta, tulisi uusi rakenne lyhentämään opintojen keskimääräistä 
suoritusaikaa, koska uudelleensuuntautuminen olisi joustavampaa ja puhtaasta 
yleissivistävästä orientaatiosta olisi huomattavasti nykyistä helpompaa siirtyä 
yhdistelmätutkinnon suorittamiseen. 

Enimmäissuoritusajan säilyttäminen neljässä vuodessa tuskin lisäisi vastaa-
vasti kesken toisen asteen opintojen tapahtuvaa opintojen uudelleenorientoi-
mista ja voisi pitää pitkälti ennallaan nykyisen käytännön, jossa useita toisen 
asteen tutkintoja suoritetaan peräkkäin. Lyhyt enimmäissuoritusaika tekisi 
suhteellisen myöhään uuden kiinnostuksen suunnan löytävälle opiskelijalle 
mahdottomaksi suorittaa haluamaansa tutkintoa määritellyssä ajassa. Tällöin 
hänelle olisi kannattavaa, kuten nykyäänkin, suorittaa ensin loppuun kesken 
oleva tutkintonsa ja siirtyä vasta sen jälkeen toivomiinsa opintoihin. Tämä pi-
kemminkin pidentäisi kuin lyhentäisi kokonaisopiskeluaikaa.

Vaihtoehtona voidaan harkita myös tutkinnon enimmäissuoritusajan aset-
tamista neljään vuoteen ja harkinnanvaraisen lisävuoden myöntämistä opis-
kelijoille, joiden opintojen viivästyminen on seurausta opintosuuntauksen 
vaihdosta. Neljän vuoden enimmäissuoritusaika toimisi tällöin kannustimena 
tutkinnon suorittamiseen kohtuullisessa ajassa ja harkinnanvarainen lisävuosi 
mahdollistaisi opintojen suuntautumisen voimakkaankin vaihtamisen. Opiske-
lijoiden tulisi kuitenkin olla tietoisia, että opiskeluorientaatiotaan voimakkaasti 
muuttaneiden opiskelijoiden on mahdollista saada harkinnanvaraista lisäaikaa 
tutkintonsa suorittamiseen, ettei neljän vuoden enimmäissuoritusaika tarpeet-
tomasti vähentäisi opintojen suuntautumisen vaihtamista.
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oppisopimuskoulutus ja tYöpajat

Oppivelvollisuuden pidentämisen ja yhtenäisen toisen asteen koulutuksen kri-
tiikki kytkeytyy usein ajatukseen, että koulukielteiset nuoret ja motivoituneet 
opiskelijat pakotetaan samoihin ryhmiin tavalla josta kaikki kärsivät. Näin 
ei yhtenäisessäkään toisen asteen koulutuksessa tule tehdä. Koko ikäluokan 
saattaminen luokkaopetusmuotoiseen peruskoulun jatko-opetukseen ei ole 
tarkoituksenmukaista. 

Ammatillisessa koulutuksessa työssäoppimisjaksoilla ja muilla käytännön 
kautta oppimisen muodoilla on huomattava merkitys jo nykyisin ja oppisopi-
muskoulutuksessa ollaan vielä kauempana puhtaasta luokkaopetuksesta. Nämä 
koulutuksen muodot ovat yhtenäisessä järjestelmässä aivan yhtä toimivia kuin 
nykyjärjestelmässäkin. Yhtenäisessä järjestelmässä on itse asiassa nykyistä sel-
vemmin mahdollista yhdistää erilaisia opiskelun muotoja. Osana toisen asteen 
uudistamista järjestelmän tulee aiempaakin selvemmin mahdollistaa erilaisia 
opiskelun muotoja ja tutkinnon suorittamistapoja.

Yhtenäiseen toisen asteen koulutukseen siirtyminen ei poista tarvetta nuo-
risoikäluokan oppisopimuskoulutukselle. Vaikka oppisopimuskoulutus on edel-
leenkin pääsääntöisesti aiheellista kohdentaa vanhemmille ikäluokille, on se oi-
kein järjestettynä hyvä keino myös nuorisoikäluokkien kouluttamiseen. Koska 
oppisopimuskoulutuksen tulee jatkossakin olla käytettävissä myös nuorten 
kouluttamisen välineenä, tulee oppisopimuskoulutus ainakin nuorisoikäluokan 
osalta niveltää osaksi toisen asteen koulutusjärjestelmää. 

Toisen asteen oppilaitoksissa annettavan koulutuksen ja oppisopimuskou-
lutuksen yhteys tulee toteuttaa siten, että opiskelijan on toisen asteen opinto-
jensa aikana mahdollisuus suuntautua oppisopimuskoulutukseen tutkintonsa 
suorittamisen muotona. Käytännössä oppisopimuskoulutukseen ei siirryttäisi 
suoraan perusasteen koulutuksen päättymisen jälkeen vaan se olisi mahdol-
lista tehdä ensimmäisen toisen asteen opintovuoden jälkeen. Koko ikäluokka 
tutustuisi toisen asteen opintojen alussa oppilaitoksen tarjoamaan opetustar-
jontaan, jonka jälkeen heillä olisi mahdollisuus valita opintonsa vapaasti. Toi-
sen asteen opintojen ensimmäisen vuoden keväällä niillä opiskelijoilla, jotka 
kokevat, etteivät löydä itselleen sopivia opintoja tai opiskelumuotoja oppilai-
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toksen tarjonnasta, olisi mahdollisuus opintojen ohjauksen kautta ohjautua 
oppisopimusmuotoiseen koulutukseen.

Siirtyessään oppisopimuskoulutukseen tapana suorittaa toisen asteen tut-
kinto opiskelija pysyisi yhä oppivelvollisuuden piirissä. Yhtenäisellä toisella 
asteellakaan oppisopimuskoulutus ei saa muodostua helpoksi ratkaisuksi nii-
den nuorten käsittelemiseen, joiden tarpeisiin oppilaitoksella on vaikeuksia 
vastata. Tästä syystä nuoren, joka siirtyisi suorittamaan tutkintoaan oppisopi-
muskoulutuksessa, tulee säilyä oppilaitoksen opiskelijana. Oppisopimuskoulu-
tus tapahtuisi kiinteässä yhteydessä oppilaitokseen, joka vastaisi yhä opintojen 
ohjauksesta, alan teoriaopetuksesta sekä yleissivistävien aineiden opetuksesta. 
Joustava mahdollisuus suorittaa tutkinto oppisopimuksella ei saisi tarkoittaa 
sitä, että nuori joutuisi matalasti palkatuksi aputyövoimaksi yritykseen, joka ei 
ole kiinnostunut järjestelmän koulutuksellisista tai ammattitaidollisista tavoit-
teista. Tämän varmistamiseksi oppilaitoksella tulee olla rooli myös oppisopi-
muskoulutuksen toteutuksessa.

Oppilaitoksen kiinteä yhteys oppisopimuskoulutuksen järjestämiseen mah-
dollistaisi myös oppisopimusmuotoisen koulutuksen sellaisille yrityksille, jotka 
kokonsa tai pitkälle menevän erikoistumisen takia eivät yksin pysty tarjoamaan 
nuorelle riittävän monipuolisia työtehtäviä tutkinnon suorittamiseksi. Oppi-
laitoksen olisi mahdollisuus järjestää oppisopimuskoulutusta siten, että nuori 
suorittaisi koulutuksen useassa saman alan yrityksessä siten, että osiot yhdessä 
tuottaisivat tutkinnon vaatiman laajan ammattiosaamisen. 

Edellä on todettu, että oppisopimusmuotoinen koulutus tulisi integroida 
yhtenäisen toisen asteen koulutukseen suuntautumisvaihtoehdoksi niille, jotka 
eivät hyödy oppilaitosmuotoisesta koulutuksesta tai joille se ei sovellu. Oppi-
sopimuskoulutus on haasteellinen opiskelumuoto, joka vaatii hyvin suurta yk-
silöllistä aktiivisuutta, oma-aloitteisuutta ja itsenäisyyttä sekä ongelmiin, jotka 
liittyvät oppisopimuskoulutukseen soveltuvien yritysten löytämiseen.

Sekä oppisopimuskoulutusta että työssäoppimisjaksoja tarjoavien yritys-
ten edellytykset tarjota korkeatasoista oppia tulee tulevaisuudessa varmistaa 
koulutuksen järjestävien työnantajien auditoinnilla. Opetushallituksen kes-
kitetysti suorittama auditointi selvittäisi yrityksen perusedellytykset oppiso-
pimuskoulutuksen ja työssäoppimisjaksojen järjestämiseen. Yrityksen osalta 
auditoinnissa selvitettäisiin niiden työtehtävien laajuus, joita yrityksessä on 
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mahdollista suorittaa sekä ne opetus- ja tukijärjestelyt, joita yritys käyttäisi 
oppisopimuskoulutuksen järjestämisessä. Tämän tiedon perusteella yritykselle 
voidaan antaa oikeus oppisopimuskoulutuksen järjestämiseen yhteistyössä op-
pilaitosten kanssa.

Auditointikäytännön ei tule olla yhtään raskaampi kuin välttämätöntä. 
Pääsääntöisesti auditointi koostuisi yrityksen antamien tietojen arvioinnista 
ja yhdestä vierailusta yrityksessä. Mahdollisimman kevyen ja yksinkertaisen 
prosessin tavoitteena on pitää kynnys oppisopimuskoulutuksen järjestämiseen 
riittävän matalana, jotta kaikki yritykset, jotka haluavat sitä todellisena koulu-
tuksena järjestää, voisivat näin tehdä. 

Auditoinnin päätavoitteena on arvioida, kuinka laajat mahdollisuudet opis-
kelijalla on alan eri menetelmien ja työskentelytapojen opettelemiseen yrityk-
sessä ja vaatiiko tutkinnon edellyttämän laajan ammattitaidon hankkiminen 
oppisopimuskoulutusta tai työssäoppimisjaksoa myös toisessa yrityksessä. Li-
säksi auditoinnilla voidaan oppilaitoksen ja yrityksen välille saada yhteisym-
märrys siitä, millaisia vastuita ja oikeuksia eri osapuolilla yhteistyössä on. Tämä 
kirjallinen yhteisymmärrys auttaa myös opiskelijaa ymmärtämään sen, mitä 
eri toimijoiden tulisi hänen koulutukseensa tuottaa ja mahdollistaa sovittujen 
periaatteiden toteutumisen seurannan osana säännöllistä opintojen ohjausta.

Uudella, nykyistä yhtenäisemmällä toisella asteella erityisopetuksen tulee 
olla oma koulutuksen suorittamistapa, kuten nykyiselläkin toisella asteella. 
Erityisopetuksella on selkeä paikkansa ja tarpeensa mahdollistaa erilaisten op-
pijoiden kouluttaminen. Kaikilla erilaisilla oppijoilla ei ole edellytyksiä selvitä 
normaalissa opetuksessa ja heidän erityistarpeensa tuleekin huomioida muun 
muassa opetusjärjestelyiden, tilojen tai laitteiden osalta. Kaikkien niiden nuor-
ten osalta, joilla voidaan arvioida olevan edellytykset suoriutua opinnoistaan 
normaalissa opetuksessa, tulee koulutus suorittaa integroidusti.
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Järjestelmä

Lukion ja toisen asteen ammatillisen koulutuksen nykyisten ylläpito-, rahoitus 
ja ohjausjärjestelmien erilaisuus vaatii niiden uudistamista siirryttäessä yhteen 
yhtenäiseen järjestelmään. Ennen kaikkea oppilaitoksen ja toimipaikan hyvin 
erilaiset luonteet eri sektoreilla vaativat järjestelmän yhtenäistämistä. Amma-
tillisen koulutuksen oppilaitosten kattaessa parhaimmillaan kokonaisen maa-
kunnan ovat lukion yksittäiset toimipaikat pitkälti itsenäisiä oppilaitoksia. Yh-
tenäinen järjestelmä koostuisi itsenäisistä toimipaikkakohtaisista oppilaitoksista 
ja alueellisella tasolla oppilaitoksia ohjaavasta koulutuksen järjestäjästä.

oppilaitokset

Yhtenäisen toisen asteen kivijalan muodostaisivat itsenäiset toimipaikkakoh-
taiset oppilaitokset, jotka muodostettaisiin nykyisistä lukioista ja ammatillisen 
koulutuksen toimipaikoista. Ammatillisen koulutuksen kokoaminen selvästi 
yksittäistä toimipaikkaa laajempiin oppilaitoskokonaisuuksiin on pitkälti johtu-
nut pyrkimyksestä ohjata hyvin monialaista koulutusta yhtenä kokonaisuutena. 
Tästä pyrkimyksestä ei pidä luopua, vaikka ammatillinen koulutus yhtenäisessä 
järjestelmässä jakautuisikin nykyistä useampaan oppilaitokseen. Oppilaitosten 
yhdistymisen ja ammattiopistostrategian taustalla oleva koordinaatiopyrkimys 
tulee toteuttaa koulutuksen järjestäjän, ei yksittäisen oppilaitoksen tasolla. Op-
pilaitosten tulee tehdä tiivistä yhteistyötä erityisesti muiden saman koulutuksen 
järjestäjän oppilaitosten kanssa, mutta yhteistoiminta ei itsessään vaadi, että 
oppilaitoksilla on useita toimipisteitä.
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Nykyisiä oppilaitoksia ei suurimmassa osassa tapauksia olisi tarpeen lak-
kauttaa uuden oppilaitoksen perustamisen yhteydessä. Yhtenäisen toisen as-
teen oppilaitoksen sisällä opetus jakautuisi ylioppilastutkintoon ja ammatilli-
seen tutkintoon johtaviin opintoihin ja näiden järjestämisestä vastaisivat samat 
opettajakunnat kuin aiemmin kokonaan erillisissä oppilaitoksissa. Myös uuden 
yhtenäisen oppilaitoksen sisällä yleissivistävän opetuksen ja ammatillisen ope-
tuksen tarpeet poikkeaisivat toisistaan ja muun muassa opettajien ammattitai-
don ylläpitäminen ja kehittäminen vaativat hyvinkin erilaisia käytäntöjä.

Yhtenäisen oppilaitoksen sisällä lukio säilyisi omana yleissivistävää opetusta 
järjestävänä oppilaitoksena ja ammatillinen oppilaitos ammatillista opetusta jär-
jestävänä oppilaitoksena. Tilojen hallinnointiin ja muihin teknisiin kysymyksiin 
liittyvä hallinto voitaisiin keskittää uuden yhtenäisen oppilaitoksen keskushal-
lintoon, mutta muutoin kaikki toiminta tapahtuisi aivan samoissa rakenteissa 
kuin nykyisinkin. Yhtenäinen oppilaitos saisi oman johtavan rehtorin, jonka 
alaisuudessa ja oppilaitoksen johtoryhmän jäseninä toimisivat yleissivistävän 
opetuksen järjestävän lukion rehtori ja ammatillisen opetuksen järjestävän 
ammatillisen oppilaitoksen rehtori.

Oppilaitokset voisivat olla, kuten nykyisinkin, julkisen omistuksen lisäksi 
säätiömuotoisia tai muussa yksityisessä omistuksessa. Vaikka yhtenäisen järjes-
telmän käyttöönotto vähentää tarvetta oppilaitosten tai niiden toimipisteiden 
lakkauttamiseen, joudutaan oppilaitosverkkoa joka tapauksessa harventamaan. 
Tässä esitetyn rakenteellisen uudistuksen tavoitteena ei ole muuttaa julkisten 
ja yksityisten oppilaitosten määrällisiä suhteita. Tämä tarkoittaa, että kun op-
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pilaitosverkkoa kehitetään, ei yksityisiä oppilaitoksia voida kaikilta osin jättää 
järkeistämistoimien ulkopuolelle.

Nykyisten organisaatioiden säilyminen uusien oppilaitosten organisaation 
sisällä mahdollistaisi myös hallintamuodoltaan erilaisten oppilaitosten yh-
distymisen ilman, että yhdenkään oppilaitoksen hallintamuotoa olisi tarpeen 
muuttaa. Kunnan omistama ammatillinen oppilaitos voisi aivan hyvin toimia 
osana samaa kokonaisuutta yksityisen lukion kanssa tai toisin päin. Erilaisten 
hallintamuotojen toimiminen yhteisten oppilaitosten sisällä mahdollistaisi kou-
lutusjärjestelmän monimuotoisuuden ja sisällöllisen rikkauden lisäämisen. 

Mielenkiintoisena vaihtoehtona voidaan pitää myös mallia, jossa nykyinen 
ammatillinen oppilaitos tai lukio säilyisi, vaikka sen opetus hajaantuisi useisiin 
paikallisiin toimipisteisiin. Tällöin paikallisessa yhden toimipisteen oppilaitok-
sessa esimerkiksi yleissivistävän opetuksen tarjoava osasto olisi osa suurempaa 
lukiota, joka järjestäisi yleissivistävän opetuksen kolmessa erillisessä itsenäisessä 
toimipiste-oppilaitoksessa. Se, missä määrin erilaiset päällekkäiset ja limittäiset 
organisaatioratkaisut ovat käytännössä mahdollisia tai tarkoituksenmukaisia, 
on jätettävä koulutuksen järjestäjän harkittavaksi. 

Yhtenäiselläkin toisella asteella oppilaitokset suuntautuisivat joillekin am-
matillisille aloille kuten ammatilliset oppilaitokset nykyäänkin tekevät. Var-
sinkaan haja-asutusalueilla etäisyydet hyvin monialaisten yhtenäisten toisen 
asteen oppilaitosten väliset etäisyydet muodostuisivat helposti niin pitkiksi, 
ettei tavoiteltuja hyötyjä tiiviistä oppilaitosverkosta saavutettaisi. Alueilla, joilla 
väestötiheys mahdollistaa suurempien oppilaitosten ylläpitämisen olisi niiden 
mahdollista toimia hyvinkin monialaisina. Mitä suuremmasta yksiköstä on 
kysymys, sitä suuremmalla todennäköisyydellä yksikössä olisi useiden amma-
tillisten alojen koulutusta.

Yleissivistävien opintojen suhteen oppilaitoksilla olisi myös mahdollisuus 
suuntautua ja erikoistua, mutta mahdollisuudet suunnata oppilaitoksen toi-
mintaa opintosisältöjen muutoksilla olisivat vähäisemmät kuin ammatillisessa 
opetuksessa. Sosiaalialan ja tekniikan alan ammatillisella opetuksella ei ole 
merkittävää sisällöllistä yhteyttä, mutta musiikki- ja urheilupainotteisten luki-
oiden erot jäävät viime kädessä varsin pieniksi ylioppilastutkinnon vaatimusten 
ollessa kaikille samat.
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Uudet yhtenäiset oppilaitokset pitäisivät sisällään esimerkiksi luonnontie-
depainotteisen yleissivistävän koulutuksen ja tekniikan sekä kaupan alan am-
matillisen koulutuksen tai musiikkipainotteisen yleissivistävän koulutuksen ja 
kulttuurialan ammatillisen koulutuksen. Oppilaitosten suuntautuminen riip-
puisi pitkälti oppilaitoksen sijaintialueen perinteisellä koulutusrakenteella.

Siinä määrin kuin mahdollista, voisivat oppilaitokset edustaa kahta perus-
tyyppiä, laaja-alaista ja suuntautunutta oppilaitosta. Suuntautunut oppilaitos 
olisi esimerkiksi edellä esitetty tekniikan ammatillista koulutusta ja luonnon-
tiedepainotteista yleissivistävää koulutusta yhdistävä oppilaitos. Suuntautu-
neessa oppilaitoksessa aiemmat suuntautumisvalinnat yhdistyisivät siten, että 
ammatillisten ja yleissivistävien opintojen suuntautumisvaihtoehdot tukisivat 
toisiaan. Laaja-alaisessa oppilaitoksessa tavoitteena olisi tiukan yhden suuntau-
tumisen sijaan saavuttaa monipuolinen koulutusvalikoima ja opiskelijakunta. 
Yhdistämällä kauneudenhoitoalan, siivousalan ja automekaanikon ammatilli-
set opinnot matematiikkapainotteiseen yleissivistävään koulutuksen tarjoaisi 
laajat valinnanmahdollisuudet ja mahdollisuudet yhdistellä hyvinkin erilaisia 
tutkintoja keskenään.

Suuntautunut oppilaitos olisi toimiva vaihtoehto tilanteissa, joissa oppilai-
tos sijaitsee suuressa asutuskeskittymässä, jossa oppilaitoksia on niin paljon, 
että yhteenliittymien muodostajissa on valinnanvaraa. Se sopisi lisäksi alueille, 
joilla on perinteisesti painotuttu voimakkaasti joillekin aloille. Tällaisia haja-
asutusalueita on kuitenkin hyvin vähän. Malliin voidaan myös tietoisesti pyr-
kiä sellaisillakin alueilla, joilla nykyisten toimipisteiden yhteenliittyminen ei 
tuottaisi tavoiteltua suuntautumista. Esimerkkeinä voidaan mainita tekniikan, 
kaupan ja terveysalan alan koulutusten yhdistäminen luonnontieteisiin ja ma-
tematiikkaan sekä toisaalta sosiaali-, kulttuuri- ja kaupan alojen yhdistäminen 
kielipainotteiseen yleissivistävään koulutukseen. Molemmat mallit voisivat tu-
kea alalle suuntautuvien ihmisten osaamisen kehittymistä, tapahtuipa opiskelu 
toisella asteella pääsääntöisesti yleissivistävällä tai ammatillisella linjalla.

Oppilaitosten suuntautumisessa tulee myös välttää liian pitkälle menevää 
kaiken koulutuksen kattavaa suuntautumista, ettei yhtenäisen järjestelmän 
vahvuutena oleva valinnanmahdollisuuksien lisääntyminen kohtuuttomasti 
kärsi. Lisäksi tulee välttää stereotyyppisten suuntautumis- ja alayhdistelmien 
virallistamista rakenteisiin, koska se rajoittaa valinnanvaraa ja vähentää erilais-
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ten alojen keskinäistä vuorovaikutusta. Stereotyyppinen eriytyminen on myös 
vaarassa lujittaa koulutusjärjestelmän sukupuolittuneisuutta. Matematiikan, 
tekniikan ja kaupan kytkeminen liiallisesti yhteen tuottaa helposti stereotyyp-
pisesti pojille suunnattuja oppilaitoksia, kun taas sosiaali-, terveys- ja kulttuu-
rialojen oppilaitos, jonka yleissivistävä koulutus on kielipainotteinen, on hyvin 
helposti stereotyyppisen tyttömäinen. Koulutusjärjestelmän sukupuolittainen 
eriyttäminen toisella asteella ei ole toivottavaa, varsinkaan tavoilla, jotka tuke-
vat työmarkkinoiden sukupuolittumista.

Oppilaitoksen sisällä opiskelijoiden suuntautumisjakauma varmasti vaihte-
lisi oppilaitoksittain. Joissakin oppilaitoksissa yleissivistäviin opintoihin suun-
tautuneiden osuus olisi korkeampi ja toisissa ammatillisiin opintoihin suuntau-
tuneiden korkeampi. Jotta yksittäinen oppilaitos ei painottuisi kumpaankaan 
suuntaan niin pitkälle, että opiskelijoiden tosiasialliset valinnanmahdollisuudet 
kohtuuttomasti kaventuisivat, tulisi kumpaakin suuntautumista olla vähintään 
kolmannes opetustarjonnasta. Vastaavasti edellytettäisiin, että kaikissa oppi-
laitoksissa vähintään kolmannes opiskelijoista suorittaisi ylioppilastutkinnon 
ja vähintään kolmannes ammatillisen tutkinnon.

Oppilaitosten koko tulee yhtenäisessäkin järjestelmässä vaihtelemaan, mutta 
joitakin suuntaa-antavia arvioita oppilaitosrakenteesta voidaan antaa järjestel-
mätasolla. Yhteensä toisen asteen koulutuksessa tulisi olemaan noin kolme ikä-
luokkaa, jonka lisäksi kokonaismäärää nostaa se, että osa suorittaa tutkinnon 
kolmea vuotta pidemmässä ajassa. Kokonaismäärän voidaan arvioida asettuvan 
hieman yli 200 000 opiskelijaan. Koko oppilaitosverkon laajuus olisi 600–800 
oppilaitosta, eli verkko olisi nykyistä lukioverkkoa tiheämpi. Nykyisen lukiover-
kon laajuus on hieman yli 400 oppilaitosta, ja ammatillinen koulutus jakaantuu 
hieman yli 500 toimipisteeseen. Oppilaitosten määrä uudistuksessa lisääntyisi 
kun jokainen toimipiste muodostaisi itsenäisen oppilaitoksen. Toimipisteiden 
määrä uudistuksessa vähenisi 11–33 %. Tällöin oppilaitoksen keskikoko asettuisi 
välille 250–400 opiskelijaa.

Karkeana yleisperiaatteena alueilla voidaan pitää sitä, että uuden oppilaitok-
sen riittävä koko olisi noin kaksi kolmasosaa nykyisestä lukion minimikoosta 
yhdistettynä noin kahteen kolmasosaan ammatillisen koulutuksen toimipisteen 
minimikoosta. Ammatillisen koulutuksen puolella tarkoituksenmukainen toi-
mipistekoko riippuu jossakin määrin koulutusalasta eikä tarkkoja oppilasmää-
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rärajoja voidakaan uuden järjestelmän oppilaitoksille asettaa. Edellä esitetystä 
periaatteesta seuraa kuitenkin, että yhden oppilaitoksen varsin ehdoton mini-
mikoko olisi noin 60 opiskelijaa. Käytännössä useimpien oppilaitosten tulisi 
olla yli 100 opiskelijan oppilaitoksia. Tällaisen oppilaitoksen vuosittain opin-
tonsa aloittavien ja päättävien opiskelijoiden määrä olisi 20–35. Eri aineiden 
opetuksessa, erityisesti ammatillisessa koulutuksessa, ryhmäkoot vaihtelisivat, 
mutta jokaista aloittajaryhmää olisi mahdollista käsitellä tarvittaessa myös yh-
tenä opiskelijaryhmänä.

Nykyään kaksi kolmannesta lukioista on kooltaan 100–500 opiskelijaa, pai-
nottuen pienempiin oppilaitoksiin. Ammatillisen koulutuksen tyypillisen toimi-
pisteen voidaan arvioida olevan kooltaan myös 100–500 opiskelijaa, keskikoon 
ollessa hieman lukioita suurempi. Varsin tyypillinen uusi oppilaitos olisikin 
kooltaan 150–400 opiskelijaa ja uusien opiskelijoiden vuosittainen määrä vaih-
telisi vastaavasti välillä 50–120. Tällöin rinnakkaisten opiskelijaryhmien määrä 
vaihtelisi kahdesta neljään. Se, missä määrin eri opiskelijaryhmien opiskelijat 
jakautuisivat ryhmiin opiskelusuuntautumisensa perusteella, riippuisi luon-
nollisesti opiskelijoiden ja oppilaitosten tarpeista.

Nykyisten lukioiden ja toisen asteen nykyisten toimipisteiden yhdistyessä 
alueelliset tarpeet ratkaisevat pitkälti paikallisesti tarkoituksenmukaisen yk-
sikkökoon. Harvan asutuksen alueilla tarkoituksenmukainen yksikkökoko voi 
olla pienempi kuin suurissa keskuksissa, jotta oppilaitosten väliset välimatkat 
eivät kasva kohtuuttoman pitkiksi. Valtaosalla oppilaitoksista koulutustehtävä 
on alueellinen, mutta eräillä pienemmillä ammatillisen koulutuksen aloilla 
koulutustehtävä voi olla myös valtakunnallinen. Koulutustehtävä perustuu 
merkittävin osin alueen työ- ja elinkeinoelämän tarpeisiin.

Henkilökunta ja opiskelijat ovat oppilaitokselle tärkeä voimavara, niin kou-
lutuksen kehittämisen näkökulmasta kuin aidon yhteisön syntymisen kannalta. 
Sekä henkilökunta että opiskelijat on sitoutettava oppilaitoksen toiminnan ke-
hittämiseen. Parhaiten tämä toteutuu takaamalla henkilöstölle ja opiskelijoille 
mahdollisuus osallistua oppilaitoksen päätöksentekoon.

Opiskelijoilla ja henkilökunnalla tulee olla edustus oppilaitosten sisäisessä 
hallinnossa sekä ylläpitäjähallituksessa. Oppilaitoksen johtokunnassa tulisi 
olla myös edustus oppilaitoksen tärkeimmistä alueellisista julkisista ja yksityi-
sistä viiteryhmistä. Opiskelijoita oppilaitoksen hallinnossa edustaisivat oppi-
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laskunnat. Oppilaskunta edustaisi hallinnossa oppilaitoksen kaikkia opiskeli-
joita, mutta sen jäsenyys olisi vapaaehtoista. Henkilökuntaa edustaisivat sekä 
opettajat että muu henkilökunta. Opettajien edustaja valittaisiin opettajakun-
nan keskuudesta ja muun henkilökunnan edustaja tämän henkilöstöryhmän 
keskuudesta.

koulutuksen järjestäjät

Pohjan yhtenäisen toisen asteen verkostolle muodostavat ne koulutuksen jär-
jestäjät, jotka nykyisin järjestävät lukiokoulutusta tai ammatillista koulutusta, 
lähinnä kunnat ja kuntayhtymät. Siirtyminen yhtenäiseen toisen asteen koulu-
tukseen ei vaadi puuttumista nykyisen ylläpitojärjestelmän perusperiaatteisiin. 
Vastuu toisen asteen koulutuksen järjestämisestä kuuluisi vastaisuudessakin 
julkiselle sektorille. Toisaalta järjestelmään voi sisältyä yhä koulutuksen jär-
jestäjinä toimivia säätiöitä ja rekisteröityjä yhteisöjä.

Nykyinen lainsäädäntö ja asetukset antavat pääsääntöisesti varsin hyvän 
lähtökohdan myös yhtenäisen järjestelmän sääntelylle. Nykyistä raskaampi 
sääntelyjärjestelmä olisi epätarkoituksenmukainen, koska se voisi tarpeetto-
masti rajoittaa oppilaitosten liikkumavaraa kehittää itseään. Toisaalta nykyi-
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sestä puitesääntelystä ei voida luopua, koska koulutusjärjestelmän tulee kyetä 
varmistamaan oppimisen laatu kaikessa koulutuksessa.

Toisen asteen koulutusjärjestelmän julkinen pääosin ylläpidolla pyritään 
varmistamaan se, että oppilaitokset eivät valmista ammatillisia osaajia vain 
tiettyjen yritysten käyttöön. Oppilaitosten julkinen ylläpito mahdollistaa, että 
opintojen aikana opittu teoria ja käytäntö ovat siinä mielessä myös riittävän 
yleispäteviä, että ne mahdollistavat työllistymisen kaikkiin alalla työskentele-
viin yrityksiin. 

Kuten nykyisin, pääasiallisia koulutuksen järjestäjiä olisivat kunnat ja kun-
tayhtymät. Ylläpitäjien tulee olla riittävän suuria, että ne kykenevät jotta ne 
mahdollistavat järkevien kokonaisuuksien muodostamisen. Rakenteensa puo-
lesta tarkoituksenmukainen koulutuksen ylläpitäjäverkko vastaakin lähemmin 
nykyistä ammatillisen koulutuksen ylläpitäjäverkkoa kuin nykyistä lukioiden 
ylläpitäjäverkkoa. Ylläpitäjien määrä voisikin asettua arviolta noin 100–130 
ylläpitäjään.

rahoitus

Yhtenäisen toisen asteen koulutuksen rahoitusjärjestelmä voidaan säilyttää val-
tion ja kuntien yhteisenä vastuuna ja koulutuksen yksikköhintaan perustuvana. 
Tällöin varmistetaan sekä valtion riittävä panostus koulutukseen ja järjestelmän 
yhtenäisyyteen sekä kuntien intressi kehittää koulutusta. Uudistettu toisen as-
teen koulutus ei lähtökohtaisesti tule muuttamaan toisen asteen koulutukseen 
tarvittavien resurssien määrää. Lyhentämällä keskimääräisiä toisen asteen opis-
keluaikoja uudistus kuitenkin mahdollistaisi opiskelijakohtaisten panostusten 
lisäämisen ilman, että järjestelmän kokonaiskustannukset kasvaisivat.

Yksikköhinta perustuisi jatkossakin todellisiin kustannuksiin ja sitä tarkis-
tettaisiin vuosittain. Valtionosuuden suhteellinen osuus järjestelmän kustan-
nuksista säilyisi ennallaan. 

Koulutuksen rahoitus perustuisi valtaosin aloituspaikkamäärään, jonka pe-
rusteella määräytyisi noin 85–90 % perusrahoituksesta. Lisäksi rahoitusjärjestel-
män tulee kannustaa oppilaitoksia korkean laadun tavoittelemiseen ja sisältää 
koulutuksen tuloksellisuuteen ja vaikuttavuuteen perustuva osuus. Tulokselli-
suuden ja vaikuttavuuden perusteella voitaisiin jakaa noin 10–15 % koulutuksen 
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perusrahoituksesta. Tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden arviointi perustuisi 
oppilaitokselle asetettuihin tehtäviin, joita arvioitaisiin ammatillisen peruskou-
lutuksen nykyisten tuloksellisuusrahoituskriteerien kaltaisilla mittareilla.

Tuloksellisuusmittarit voidaan karkeasti jakaa kolmeen pääryhmään, loppu-
tulosmittareihin, prosessimittareihin ja ainesmittareihin. Lopputulosmittareita 
ovat esimerkiksi työllistyminen ja sijoittuminen jatko-opintoihin. Prosessimit-
tareita ovat esimerkiksi koulutuksen kesto sekä läpäisyaste ja keskeyttäminen. 
Ainesmittareiksi, jolla arvioidaan koulutukseen käytettäviä panoksia, voidaan 
laskea muun muassa opetushenkilökunnan kelpoisuus. Lopputulosmittarit ovat 
parhaimmillaan silloin kun arvioitavan prosessin lopputulostavoitteet ovat sel-
vät ja yksiselitteiset. Jos lopputulostavoitteet ovat hyvin moninaiset, ja tavoit-
teena on antaa opiskelijoille edellytykset valita useiden lopputulosten välillä, 
ei yksinkertainen työhön tai jatko-opintoihin siirtyneiden suhteellista osuutta 
kuvaava mittari ole kovinkaan hedelmällinen.

Ammatillisen koulutuksen tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden mittaami-
sessa työllistyminen, siirtyminen korkea-asteen opintoihin, opintojen keskeyt-
tämisen vähentyminen, koulutuksen läpäisyaste, opetushenkilöstön kelpoisuus 
ja henkilöstön kehittäminen ovat uudessakin järjestelmässä toimivia mittareita. 
Yleissivistävän koulutuksen osalta työllistymisen kaltaiset mittarit eivät pää-
sääntöisesti ole toimivia, mutta muun muassa korkea-asteen opintoihin sijoit-
tumista sekä koulutuksen läpäisyastetta voidaan niissäkin käyttää mittarina. 
Yhdistelmätutkintojen suorittajien osalta tuloksellisuuden määrittäminen yk-
siselitteisesti myöhemmän kouluttautumisen tai työnteon perusteella on on-
gelmallista, koska koulutus mahdollistaa sekä opintojen jatkamisen että työelä-
mään siirtymisen, eikä kumpaakaan voida pitää sen ensisijaisena tavoitteena.

Luontevimmin yhtenäisen toisen asteen tuloksellisuutta, ainakin kokonai-
suutena, voidaan arvioida prosessimittareilla, kuten koulutuksen läpäisyllä, kes-
keyttämisellä, tai opintojen nopeudella ja etenemisellä. Lopputulosmittareista 
voidaan käyttää sellaisia mittareita, jotka ovat sisällöltään ja näkökulmaltaan 
suhteellisen lähellä prosessimittareita. Tällaisia ovat esimerkiksi suoritettujen 
kurssien ja erityisesti loppututkintojen arvosanat tai niiden suhde opiskelijan 
opiskelijavalinnassa osoittamaan osaamisen tasoon, eli koulutuksen tuottama 
oppiminen.
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Ainakin lopputulosmittareissa tuloksellisuuden mittaaminen voitaisiin 
tehdä suhteellisena, jolloin mitattaisiin toisen asteen koulutuksen aikana suh-
teellista muutosta opiskelijoiden tuloksissa. Se olisi se tasa-arvoisempi mittaa-
misen välinen myös oppilaitoksille. Suhteellinen muutos kuvaisi paremmin 
sitä millä tavalla oppilaitoksessa aloittavat opiskelijat menestyvät opintojensa 
aikana, siis opiskelijoiden haasteellisuuden perusteella. Suhteellista muutosta 
mitattaessa oppilaitoksilla olisi selkeä intressi ottaa monipuolista opiskelija-
ainesta opiskelijaksi.

Tuloksellisuus- ja vaikuttavuuselementti, jonka suuruus olisi kohtuullinen, 
muttei merkitsevä, loisi positiivista kilpailua oppilaitosten välille. Tuloksellisuu-
den ja tulosten valossa yksittäisen oppilaitoksen mahdollinen epäonnistuminen 
tai oppilaitosten keskiarvon alapuolelle jääminen ei vaikuttaisi dramaattisesti 
oppilaitoksen rahoitukseen, varsinkin kun tuloksellisuusrahoitus määräytyisi 
useiden mittareiden perusteella.

Oppilaitosten rahoituksen tulisi määräytyä myös niiden tehtävän haasteel-
lisuuden mukaan. Aiemmin on todettu, että oppilaitoksilla täytyy olla toimi-
vat kannustimet, jotta koko ikäluokalle voidaan antaa laadukas toisen asteen 
koulutus. Oppilaitoksia tulisikin kannustaa paitsi hyvien ja alalle soveltuvien 
opiskelijoiden houkuttelemisen, myös nuorten erilaisen lahjakkuuden ja oppi-
mispotentiaalin tunnistamiseen. Oppilaitosten tulisi saada käyttöönsä riittävät 
resurssit myös silloin kun ne etsivät tapoja kouluttaa aiempien kokemustensa 
perusteella kielteistä opiskelija-ainesta tai opiskelijoita, joiden tavat oppia eivät 
sovellu perinteiseen luokkamuotoiseen opetukseen, tapahtuipa se yleissivis-
tävällä tai ammatillisella puolella. Koulutuksen järjestäjille toisten asteen op-
pilaitosten ylläpitämiseksi myönnettävän valtionavun yhtenä kriteerinä tulisi 
olla opetetun opiskelijajoukon haasteellisuus, jota voidaan mitata vaikka uu-
sien opiskelijoiden keskimääräisellä peruskoulun päättökeskiarvolla. Mittarina 
se on karkea, mutta kuvaa keskimäärin jokseenkin uskottavasti oppilaitosten 
haasteita. Samaa kriteeriä voidaan soveltaa jaettaessa resursseja oppilaitoksille 
kuntatasolla.

Joissakin tapauksissa oppilaitos tarvitsee epäilemättä myös väliaikaista tuki-
rahoitusta. Silloin, kun oppilaitoksen olemassaololle on painavat perusteet, eikä 
ole odotettavissa, että jokin toinen oppilaitos kohtuullisen matkan päässä voisi 
ottaa hoidettavakseen oppilaitoksen tehtävät, tulisi heikkoja tuloksia saavutta-
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vaa oppilaitosta projektiluontoisesti tukea koulutuksen laadun parantamisessa. 
Rahoitus olisi määräaikaista ja sitä voisi saada peräkkäisinä vuosina erikseen 
määriteltävän vuosimäärän, esimerkiksi enintään kolmena peräkkäisenä vuo-
tena, lisäksi sen saamisen ehtona olisi perusteellisen arvioinnin toteuttaminen 
ja toteutettavien toimenpiteiden vaikutusten seuraaminen.
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8.
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Siirtyminen	

Uuteen yhtenäisempään toisen asteen järjestelmään siirtyminen on suhteel-
lisen suuri kokonaisuudistus, vaikka järjestelmän monet perusominaisuudet 
säilyisivät ennallaan. Jo käytännön seikat, jotka liittyvät oppilaitosten sijaintiin 
vaativat huomattavaa valmistelua ja varmasti paikoin myös rakentamisinves-
tointeja. Uudistus olisi mahdollista toteuttaa peruskoulu-uudistuksen tapaan 
asteittaisella alueellisella siirtymisellä uuteen järjestelmään.

Siirtyminen yhtenäisiin toisen asteen oppilaitoksiin mahdollistaa toisen 
asteen oppilaitosverkon säilyttämisen alueellisesti kattavana. Oppilaitosverkon 
arviointi ja osittainen uudelleenorganisointi on luontevaa toteuttaa toisen as-
teen koulutuksen rakenteellisen kokonaisuudistuksen yhteydessä. Tällöin op-
pilaitoksia ja niiden tarjoamaa koulutusta voidaan tarkastella kokonaisuutena 
suhteessa alueellisiin koulutustarpeisiin.

Ikärakenteen koulutusjärjestelmälle aiheuttamat muutospaineet kohdistu-
vat Itä- ja Pohjois-Suomeen. Näillä alueilla sekä koulutuksen järjestäjien että 
etenkin toimipisteiden muuttuu eniten muuttoliikkeen ja väestön ikärakenteen 
muutoksen vuoksi. Kasvukeskuksissa oppilaitosrakenteen muutos merkitsee eri-
tyisesti koulutuksen järjestäjien määrän vähentämistä. Sen sijaan oppilaitosten 
toimipisteiden määrää ei todennäköisesti ole tarpeen supistaa yhtä oleellisesti 
kuin Itä- ja Pohjois-Suomessa.

Monilla alueilla ikärakenteen muutos on jo käynnistänyt toisen asteen kou-
lutuksen uudistamisprosesseja, joilla tuleviin muutoksiin on valmistauduttu. 
Tässä kehittämistyössä on syntynyt myös malleja, joissa muodostetaan yhtenäi-
siä toisen asteen oppilaitoksia. Näiden hankkeiden valmistelupohjaa voidaan 
hyödyntää uuteen järjestelmään siirryttäessä. Monin osin alueellisissa hank-
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keissa on kuitenkin pidetty kiinni toisen asteen oppilaitosten jakautumisesta 
yleissivistäviin ja ammatillisiin oppilaitoksiin, jonka seurauksena tehdyt en-
nusteet tulevasta oppilaitosverkosta näyttävät hyvin erilaisilta kuin ne voisivat 
yhtenäisemmässä järjestelmässä näyttää.

Peruskoulu-uudistuksen tapaan uudistus on luontevaa aloittaa Pohjois-
Suomesta ja harvemmin asutuilta alueilta ja siirtyä kohti etelää siten, että vii-
meisenä uuteen järjestelmään siirryttäisiin pääkaupunkiseudulla. Ikärakenteen 
muutoksen haasteet ovat pohjoisessa aiemmin akuutteja kuin eteläisemmässä 
Suomessa, joten tällainen uudistuksen toteuttamistapa vastaisi ensin niiden 
alueiden ongelmiin, joilla ongelmat nopeammin muodostuvat vakaviksi ja vaa-
rantavat nuorten mahdollisuudet osallistua laadukkaaseen toisen asteen koulu-
tukseen lähellä kotiaan. Uudistuksen aikataulu olisi luontevaa sitoa ikäluokkien 
pienenemiseen, jolloin uudistus voitaisiin toteuttaa oppilaitosverkoston joka 
tapauksessa välttämättömän uudistamisen yhteydessä.

Haja-asutusalueiden oppilaitosverkko tulee väistämättä olemaan harvempi 
kuin kaupunkiseutujen, mutta yhtenäiseen järjestelmään siirtyminen mahdol-
listaisi selvästi tiheämmän oppilaitosverkon kuin kahtiajakautuneessa järjestel-
mässä on mahdollista. Seuraavassa esitetään suuntaa antavat arviot oppilaitos-
ten määrästä eri alueilla yhtenäisessä järjestelmässä.

Peruskouluun siirtyminen toteutettiin koko maassa pääsääntöisesti vuosina 
1972–1977. Vastaava viiden vuoden siirtymäjakso voi olla tarkoituksenmukainen 
myös toisen asteen koulutusta uudistettaessa. Viidelle vuodelle jaksotettuna 
siirtyminen etenisi alueellisesti jotakuinkin seuraavasti:

Lappi, Kainuu, Pohjois-Karjala, Pohjois-Pohjanmaa, Pohjois-Savo ja 1) 
Etelä-Savo
Keski-Pohjanmaa, Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa ja Keski-Suomi2) 
Satakunta, Pirkanmaa, Päijät-Häme, Kanta-Häme, Kymenlaakso, Etelä-3) 
Karjala
Varsinais-Suomi, Itä-Uusimaa, Uusimaa (pl. pääkaupunkiseutu)4) 
Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen5) 
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ensimmäinen vaihe

Ensimmäisen vaiheen maakunnissa, Lappi, Kainuu, Pohjois-Karjala, Pohjois-
Pohjanmaa, Pohjois-Savo ja Etelä-Savo, nuorisoikäluokat47 pienenevät nope-
ammin ja enemmän kuin muualla maassa. Tämän johdosta myös koulutuksen 
alueellisen saatavuuden tarkastelu on kaikkein kriittisintä juuri näissä maakun-
nissa, joissa muutos iskee voimakkaimmin.

Pohjois-Pohjanmaa eroaa muista ensimmäisen vaiheen maakunnista koska 
koko maakunnan tasolla sen asukasluku ainoana kasvaa kyseisessä vaiheessa 
olevista maakunnista. Maakunnan asukasluvun kasvu perustuu kuitenkin lä-
hinnä Oulun kaupungin ja sen ympäryskuntien voimakkaaseen asukasluvun 
kasvuun. Jos Pohjois-Pohjanmaasta erotetaan Oulu ja sen ympäryskunnat näyt-
tää nuorisoikäluokkien kehitys maakunnassa samansuuntaiselta kuin muissa 
ensimmäiseen vaiheeseen kuuluvissa maakunnissa. On tosin todettava, että 
ilman Oulun ja sen ympäristökuntien vaikutustakin, maakunnan nuorisoikä-
luokkien pieneneminen on maltillisempaa kuin muissa ensimmäisen vaiheen 
maakunnissa.

47  Nuorisoikäluokalla tarkoitetaan tässä luvussa toisen asteen koulutuksessa olevia 15-18 
–vuotiaiden nuorten kokonaisikäryhmiä.

Lähde: Tilastokeskus.
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Ensimmäisessä vaiheessa olevien maakuntien 15-18–vuotiaiden ikäryhmän 
suuruus vuonna 2006 oli 66 300 henkilöä. Ikäluokat pienenevät ensimmäisen 
vaiheen maakunnissa 2010-luvun alkupuolella voimakkaasti. Kehitys loivenee 
vuosikymmenen puolivälissä saavuttaen vuosikymmenen lopussa alimman ta-
sonsa. Seuraavan kymmenen vuoden aikana ensimmäisen vaiheen maakunnissa 
Pohjois-Pohjanmaata lukuun ottamatta toisen asteen koulutuksen ikäluokat 
pienenevät noin 25 prosenttia vuodesta 2006. Vuonna 2019 maakuntien yhteen-
laskettujen nuorisoikäluokkien koko on noin 54 300 henkilöä. Nuorisoikäluok-
kien muutos on nopea ja dramaattinen. Myös Pohjois-Pohjanmaalla ikäluokat 
pienenevät seuraavan kymmenen aikana, mutta koko maakunnan tasolla alle 10 
prosenttia. Kun ikäluokan koko vuonna 2006 oli noin 21 800 henkilöä, vuonna 
2016 ikäluokkien koko maakunnassa on noin 20 100 henkilöä. 

Ensimmäisen vaiheen maakuntien kehitys eriytyy hieman 2020-luvun al-
kupuolelta lukien. Pohjois-Pohjanmaan maakunnassa ikäluokkien kasvu alkaa 
2010-luvun loppupuolella ja se jatkuu aina 2030-luvun alkupuolelle saakka. Sen 
sijaan Etelä-Savon, Kainuun ja Pohjois-Karjalan nuorisoikäluokat jatkavat en-
nusteen mukaan pienenemistään – tosin ikäluokkien pieneneminen muuttuu 
tasaisemmaksi loivan laskevaksi trendiksi. Pohjois-Savon ja Lapin maakuntien 
nuorisoikäluokat jopa hieman kasvavat. Positiivinen kehitys on tosin lyhytai-
kaista, sillä 2030-luvun puolivälissä ikäluokkien koot kääntyvät molemmissa 
jälleen loivaan laskuun. Vuonna 2035 ikäluokkien yhteenlaskettu koko on kaik-
kien vaiheessa olevien maakuntien osalta noin 57 300 henkilöä ja vuonna 2040 
noin 55 800 henkilöä.

Koska ensimmäisen vaiheen nuorisoikäluokat pienenevät voimakkaasti 
2010-luvun alkupuolella, on uudistuksen käyttöönotto järkevää ja perusteltua 
sitoa tämän kehityksen voimakkaampaan vaiheeseen, jolloin oppilaitosverkon 
uudistamisesta saatava hyöty olisi suurin. Koulutuksen alueellisen saatavuuden 
turvaaminen on etenkin tämän vaiheen maakunnissa suuri haaste. Oppilaitos-
verkon riittävän aikaisella tarkastelulla voidaan verkko mitoittaa pienenevien 
ikäluokkien tarpeisiin ja samalla turvata koulutuksen alueellinen saatavuus. 

Vuonna 2004 lukioita oli Etelä-Savossa 17, Lapissa 27, Kainuussa 9, Pohjois-
Karjalassa 16, Pohjois-Pohjanmaalla 36 ja Pohjois-Savossa 25, yhteensä 130. 
Ammatillisia oppilaitoksia oli Etelä-Savossa 3, Lapissa 8, Kainuussa 1, Poh-
jois-Karjalassa 8, Pohjois-Pohjanmaalla 25 ja Pohjois-Savossa 4, yhteensä 49. 
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Kaikkiaan toisen asteen oppilaitoksia ensimmäisen vaiheen maakunnissa oli 
siis 179. Näissä maakunnissa oli vuonna 2006 yhteensä 66 299 henkilöä, jotka 
kuuluivat 15-18 -vuotiaiden ikäryhmään. Kun ensimmäisen vaiheen maakun-
tien nuorisoikäluokka suhteutetaan koko maan nuorisoikäluokkiin ja tavoitel-
tavaan oppilaitosverkkoon, tulisi oppilaitosten määräksi uudessa järjestelmässä 
noin 140–190.

toinen vaihe

Toisen vaiheen maakunnissa, Keski-Pohjanmaa, Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa 
ja Keski-Suomi, ikäluokkien muutos on yhtä lailla dramaattinen kuin ensim-
mäiseen vaiheeseen kuuluvissa maakunnissa.

Toisessa vaiheessa olevien maakuntien nuorisoikäluokkien suuruus vuonna 
2006 oli yhteensä 37 456 henkilöä.

Kaikissa toisen vaiheen maakunnissa nuorisoikäluokkien kehitys on 2010-lu-
vun loppupuolelle saakka negatiivista, tosin huomattavasti maltillisempaa kuin 
ensimmäiseen vaiheeseen kuuluvissa maakunnissa. Ikäluokat pienenevät noin 
15 prosenttia vuodesta 2006 ja ikäluokkien yhteenlaskettu laajuus on vuonna 
2017 noin 32 100 henkilöä. Tämän jälkeen ikäluokkien koko kääntyy kasvuun, 
joka jatkuu aina 2030-luvun alkupuolelle saakka, jolloin vuonna 2034 ikäluok-
kien koko on noin 34 800 henkilöä. Reilussa 10 vuodessa nuorisoikäluokat kas-

Lähde: Tilastokeskus.
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vavat vaiheeseen kuuluvissa maakunnissa 5-10 prosenttia. Kasvusta huolimatta 
nuorisoikäluokat ovat 2030-luvun alkupuolella 5-11 prosenttia pienempiä kuin 
vuonna 2006. Kasvuvaiheen jälkeen kaikkien vaiheeseen kuuluvien maakun-
tien nuorisoikäluokkien koko lähtee jälleen hitaaseen laskuun. Vuonna 2040 
ikäluokkien yhteenlasketun koon arvioidaan olevan noin 34 000 henkilöä.

Ikäluokat pienentyvät merkittävästi tämänkin vaiheen maakunnissa. Ikä-
luokkien pieneneminen pysähtyy vuoteen 2017. Toisen vaiheen maakuntien 
toisen asteen koulutuksen uudistustyö olisi saatava tehdyksi tähän mennessä. 

Vuonna 2004 lukioita oli Keski-Pohjanmaalla 9, Etelä-Pohjanmaalla 21, 
Pohjanmaalla 18 ja Keski-Suomessa 27, yhteensä 75. Ammatillisia oppilaitok-
sia oli Keski-Pohjanmaalla 4, Etelä-Pohjanmaalla 12, Pohjanmaalla 7 ja Keski-
Suomessa 8, yhteensä 31. Kaikkiaan toisen asteen oppilaitoksia toisen vaiheen 
maakunnissa oli siis 106. Näissä maakunnissa oli vuonna 2006 yhteensä 37 456 
henkilöä, jotka kuuluivat 15–18 -vuotiaiden ikäryhmään. Kun vaiheen maakun-
tien nuorisoikäluokka suhteutetaan koko maan nuorisoikäluokkiin ja tavoitel-
tavaan oppilaitosverkkoon, tulisi oppilaitosten määräksi uudessa järjestelmässä 
noin 85 - 115.

kolmas vaihe

Vaiheeseen kolme kuuluvat maakunnat, Satakunta, Pirkanmaa, Päijät-Häme, 
Kanta-Häme, Kymenlaakso, Etelä-Karjala, jakautuvat kahteen ryhmään, joiden 
ikäluokkakehitykset eriytyvät aikasarjan alusta lukien. Etelä-Karjala, Kymen-
laakso ja Satakunta kuuluvat alenevan väestökehityksen maakuntiin. Hämeen 
ja Pirkanmaan maakunnat puolestaan kuuluvat kasvaviin maakuntiin. Päijät-
Häme sijoittuu näiden kahden ryhmän välimaastoon.

Kolmannessa vaiheessa olevien maakuntien nuorisoikäluokkien yhteenlas-
kettu suuruus vuonna 2006 oli 66 804 henkilöä. Alenevan väestökehityksen 
maakunnissa nuorisoikäluokat pienenevät varsin jyrkästi aina 2020-luvun al-
kuun asti. Hämeessä, Pirkanmaalla ja Päijät-Hämeessä ikäluokat kasvavat aina 
2010-luvun alkupuolelle saakka. Siitä ne pienenevät noin 10 prosenttia sitä seu-
raavan vuosikymmenen vuoden aikana. Vuonna 2019 nuorisoikäluokat ovat 
vaiheeseen kuuluvien kaikkien maakuntien osalta pienemmillään ja tuolloin 
niiden koko on noin 59 600 henkilöä. 
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Tämän jälkeen alenevan väestökehityksen luokkaan kuuluvissa maakun-
nissa ikäluokat pysyvät näissä maakunnissa varsin ennallaan aina 2030-luvun 
puoliväliin asti, Satakunnassa nuorisoikäluokkien koot jopa hieman kasvavat. 
Hämeessä, Pirkanmaalla ja Päijät-Hämeessä ikäluokkien puolestaan odote-
taan kääntyvän kasvuun 2020-luvun alussa. Pirkanmaalla nuorisoikäluokkiin 
kuuluvien odotetaan kasvavan lähes 15 prosenttia seuraavan 15 vuoden aikana, 
Hämeessä kasvu on puolet Pirkanmaata pienempää ja Päijät-Hämeessä kasvu 
jää alle viiteen prosenttiin. Vuoden 2035 jälkeen ikäluokat alkavat vähitellen 
pienentyä kaikissa vaiheen maakunnissa. Vuonna 2035 nuorisoikäluokkien 
koko on yhteensä noin 64 300 henkilöä. Vuonna 2040 ikäluokkien koko on 
noin 63 400 henkilöä.

Kolmannessa vaiheessa olevien maakuntien nuorisoikäluokat pienevät 
enimmillään hieman yli 10 prosenttia suhteessa vuoden 2006 tasoon. Pienene-
minen on selvästi pienempää kuin ensimmäiseen ja toiseen vaiheen maakun-
nissa. Ikäluokkien pieneneminen ajoittuu myös hieman ensimmäisen ja toisen 
vaiheen maakuntia myöhemmäksi. 

Vuonna 2004 lukioita oli Satakunnassa 25, Pirkanmaalla 33, Päijät-Hämeessä 
13, Kanta-Hämeessä 13, Kymenlaaksossa 14 ja Etelä-Karjalassa 10, yhteensä 108. 
Ammatillisia oppilaitoksia oli Satakunnassa 9, Pirkanmaalla 16, Päijät-Hämeessä 
10, Kanta-Hämeessä 5, Kymenlaaksossa 4 ja Etelä-Karjalassa 1. Kolmannessa 
vaiheessa olevia ammatillisia oppilaitoksia oli vuonna 2004 yhteensä 45. Kaik-

Lähde: Tilastokeskus.
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kiaan toisen asteen oppilaitoksia kolmannen vaiheen maakunnissa oli siis 153. 
Kun kolmannen vaiheen maakuntien nuorisoikäluokka suhteutetaan koko 
maan nuorisoikäluokkiin ja tavoiteltavaan oppilaitosverkkoon, tulisi oppilai-
tosten määräksi uudessa järjestelmässä noin 150–200.

neljäs vaihe

Neljännessä vaiheessa uudistus ulottuisi etelärannikolla oleviin maakuntiin, 
Varsinais-Suomi, Itä-Uusimaa, Uusimaa, lukuun ottamatta Helsinkiä, Espoota, 
Vantaata ja Kauniaista. Näiden maakuntien nuorisoikäluokkien suuruus vuonna 
2006 oli yhteensä 46 599 henkilöä.

Vaiheeseen kuuluvat maakunnat noudattelevat väestökehitykseltään saman-
laista käyrää. Kaikissa näissä maakunnissa nuorisoikäluokat kasvavat 2010-lu-
vun alkupuolelle saakka. Vuonna 2010 nuorisoikäluokkien yhteenlaskettu koko 
on noin 49 200 henkilöä. Kasvu on Itä-Uudellamaalla ja Uudellamaalla suurta, 
muutamassa vuodessa nuorisoikäluokkien koko kasvaa molemmissa lähes 10 
prosenttia. 

Tämän jälkeen ikäluokat pienenevät reilussa viidessä vuodessa takaisin 
vuoden 2006 tasolle. Lasku tasaantuu 2010-luvun loppupuolella. Varsinais-
Suomessa ikäluokkien koot kasvavat 2010-luvun alkupuolelle tultaessa muuta-
man prosentin ja sen jälkeen pienenevät noin vuosikymmenessä kymmenyksen. 
Vaiheeseen kuuluvien maakuntien osalta ikäluokat ovat pienimmillään vuonna 
2018. Tällöin nuorisoikäluokkien koko on noin 45 000 henkilöä.

2020-luvun alusta ikäluokkien koko kääntyy nousuun kaikissa vaiheeseen 
kuuluvissa maakunnissa. Kasvu alkaa maakunnissa varsin jyrkkänä loiveten 
ensimmäisen vuosikymmenen jälkeen. Varsinais-Suomessa kasvu tosin ta-
saantuu 2030-luvun puoliväliin mennessä ja sen jälkeen kehitys muuttuu jäl-
leen negatiiviseksi. Suurimmillaan nuorisoikäluokat ovat näissä maakunnissa 
vuonna 2035, noin 49 100 henkilöä. Vuoteen 2040 mennessä Uudellamaalla il-
man pääkaupunkiseutua ikäluokat ovat kasvaneet noin 15 prosenttia 2010-luvun 
loppupuolen tilanteesta. Itä-Uudellamaalla kasvu jää puoleen siitä mitä se on 
Uudellamaalla. Varsinais-Suomessa ikäluokat puolestaan ovat tuolloin noin 5 
prosenttia pienemmät kuin vuonna 2006. Yhteensä vaiheeseen kuuluvissa maa-
kunnissa nuorisoikäluokkien koko on vuonna 2040 noin 48 800 henkilöä.
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Neljännen vaiheen maakunnissa ikäluokkien pieneneminen on maan alhai-
simmalla tasolla, alle viisi prosenttia 2010-luvun loppuun mennessä vuoteen 
2006 nähden. Ikäluokkien pienenemistä edeltää myös huomattava ikäluokkien 
kasvu. Kasvun ja suhteellisesti pienemmän ikäluokkien alentumisen vuoksi uu-
distus on syytä toteuttaa näissä maakunnissa viimeisten joukossa. Ikäluokkien 
pienentyminen tapahtuu myös keskimääräistä hitaammin verrattuna muiden 
vaiheisiin.

Vuonna 2004 lukioita oli Varsinais-Suomessa 34, Itä-Uudellamaalla 8 ja 
koko Uudellamaalla 80. Neljännessä ja seuraavaksi kuvattavassa viidennessä 
vaiheessa olevia lukioita oli siis vuonna 2004 yhteensä 122. Ammatillisia oppi-
laitoksia oli Varsinais-Suomessa 15, Itä-Uudellamaalla 5 ja koko Uudellamaalla 
34. Neljännessä ja viidennessä vaiheessa olevia ammatillisia oppilaitoksia oli 
vuonna 2004 yhteensä 54. Kaikkiaan toisen asteen oppilaitoksia neljännen ja 
viidennen vaiheen maakunnissa oli siis 176.  Näissä maakunnissa oli vuonna 
2006 yhteensä 91 611 henkilöä, jotka kuuluivat 15–18-vuotiaiden ikäryhmään. 
Kun neljännen vaiheen nuorisoikäluokka suhteutetaan koko maan nuorisoi-
käluokkiin ja tavoiteltavaan oppilaitosverkkoon, tulisi oppilaitosten määräksi 
uudessa järjestelmässä noin 115–155.

viides vaihe

Lähde: Tilastokeskus.



122

Viidennessä vaiheessa toisen asteen koulutuksen uudistus ulotetaan pääkau-
punkiseudulle, missä oppilaitosverkko on tiheimmillään. Näiden kuntien nuo-
risoikäluokkien suuruus vuonna 2006 oli yhteensä 45 012 henkilöä.

Aluksi ikäluokat kasvavat kunnissa aina vuoteen 2010 asti, jolloin niiden 
koko noin 46 800 henkilöä. Tämän jälkeen ikäluokat pienenevät vajaassa vuo-
sikymmenessä reilut 10 prosenttia ollen pienimmillään noin 41 000 henkilöä 
vuonna 2017. Notkahduksen jälkeen ikäluokkien koot kääntyvät taas nousuun. 
Ikäluokat kasvavat aina 2030-luvun loppupuolelle saakka, jolloin ikäluokkien 
koko, suurimmillaan noin 44 700 henkilöä vuonna 2037, on käytännössä sama 
kuin vuonna 2006. Aluksi, 2020-luvulla kasvu on voimakkaampaa ja sen jälkeen 
hitaampaa. Pääkaupunkiseudulla ikäluokat lähtevät myös 2030-luvun lopussa 
hitaasti pienenemään.

Lähde: Tilastokeskus
Viides vaihe on monessa suhteessa poikkeus muihin vaiheisiin nähden. 

Vaiheen muodostavat pelkästään pääkaupunkiseudun neljä kuntaa. Näiden 
kuntien alueella toisen asteen oppilaitosverkkokin on erittäin tiheä. Lisäksi 
alueella on useita yksityisiä oppilaitoksia. Nämä tekijät aiheuttavat osaltaan li-
säpohtimistarpeita oppilaitosverkon kokonaisvaltaiselle tarkastelulle. Samoin 
neljännessä vaiheessa tehtävät oppilaitosverkon rakenteelliset uudistukset vai-
kuttavat pääkaupunkiseutuun, sillä Helsingin ympäristössä tulee joka tapauk-

Lähde: Tilastokeskus
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sessa sijaitsemaan Suomen tihein oppilaitosverkko. Kun viidennen vaiheen 
nuorisoikäluokka suhteutetaan koko maan nuorisoikäluokkiin ja tavoitelta-
vaan oppilaitosverkkoon, tulisi oppilaitosten määräksi uudessa järjestelmässä 
noin 100–140.
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9.
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Vapaus	valita

Yhteiskunnallinen kehitys ja työelämän osaamistarpeiden kasvu edellyttävät, 
että koko ikäluokka suorittaa toisen asteen jälkeisen koulutuksen. Työelämän 
ja ammattikuvien jatkuvaan muutokseen voidaan vastata vain laaja-alaisella 
koulutuksella, joka antaa opiskelijalle riittävät edellytykset oman osaamisensa 
ja ammattitaitonsa jatkuvaan päivittämiseen ja kehittämiseen. Opiskelijan va-
pautta suorittaa omien tavoitteidensa mukainen toisen asteen koulutus pitää 
lisätä ja mahdollistaa ammatillisten ja yleissivistävien aineiden yhdistäminen. 

Nuorisoikäluokkien pienentyessä oppilaitosten välisten etäisyyksien pitä-
minen kohtuullisina on mahdollista vain yhtenäisistä toisen asteen oppilaitok-
sista koostuvassa järjestelmässä. Rinnakkaisten oppilaitosten järjestelmä johtaa 
moninkertaiseen koulutukseen ja työmarkkinoille siirtymisen hidastumiseen. 
Yhtenäisessä järjestelmässä opiskelijan suunnitelmien ja opiskeluorientaation 
tarkentuminen tai muutos eivät johda moninkertaiseen koulutukseen.

Yhtenäinen toisen asteen järjestelmä tulee toteuttaa seuraavilla periaat-
teilla:

Opinnot
Oppivelvollisuus pidennetään päättymään sinä vuonna kun nuori täyt-1) 
tää 18.
Nykyinen ylioppilastutkinto, ammatilliset tutkinnot ja useamman tut-2) 
kinnon suorittaminen niin sanottuna yhdistelmätutkintona säilyvät. 
Opiskelijan on mahdollista suorittaa osia tutkinnosta ilman koko tut-
kinnon suorittamista.
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Pakolliset opinnot riippuvat nuoren suorittamasta tutkinnosta. Tutkin-3) 
tokohtaiset opintovaatimukset säilyvät nykyisessä muodossaan. Yksi-
löllisen tutkinnon rakentamista tuetaan opintojen ohjauksella.
Kaikki toisen asteen tutkinnon suorittavat oppimisvalmiuksia mittaa-4) 
van kokeen ja yleissivistyskokeen, jonka laajuus riippuu suoritetusta 
tutkinnosta.
Kaikissa oppilaitoksissa vähintään kolmannes suorittaa ylioppilastut-5) 
kinnon ja vähintään kolmannes ammatillisen tutkinnon.

Rakenne
Jokainen yhtenäisen toisen asteen toimipiste muodostaa itsenäisen 1) 
oppilaitoksen. 
Jokaisessa oppilaitoksessa on mahdollista suorittaa ylioppilastutkinto, 2) 
ammatillinen tutkinto sekä yhdistelmätutkinto.
Nykyiset lukiot ja ammatillisen koulutuksen toimipisteet säilyvät uu-3) 
sien oppilaitosten sisällä yleissivistävän ja ammatillisen opetuksen 
järjestämisestä vastaavina osastoina. 
Koulutuksen järjestäjä vastaa koulutuksen tarjonnan alueellisesta koh-4) 
dentamisesta. Koulutuksen järjestäjän koko määräytyy alueellisten 
tarpeiden mukaan. 
Koulutuksen rahoitus perustuu edelleen valtion ja kuntien yhteisvas-5) 
tuuseen ja yksikköhintaan. Rahoituksessa huomioidaan oppilaitosten 
toiminnan haasteellisuus ja tuloksellisuus.
Siirtyminen tulee toteuttaa alueellisesti vaiheittain nuorisoikäluokkien 6) 
pienenemisen mukaisesti vuosina 2012–2020.
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Liitetaulukot

koulutuksen ulkopuolella ilman perusasteen jälkeistä tutkintoa

2006 2000-2007

EU (27 maata) 15,2 16,3

EU (25 maata) 15,0 15,9

EU (15 maata) 16,9 17,9

Alankomaat 12,9 14,1

Belgia 12,6 12,6

Bulgaria 18,0 20,0

Espanja 29,9 30,4

Irlanti 12,3 12,7

Islanti 28,1 27,8

Italia 20,8 23,0

Itävalta 9,6 9,7

Kreikka 15,9 15,8

Kroatia 5,3 6,2

Kypros 16,0 17,1

Latvia 19,0 16,7

Liettua 10,3 11,8

Luxemburg 17,4 15,3

Malta 41,7 46,6

Norja 5,9 8,3

Portugali 39,2 40,7

Puola 5,6 6,2

Ranska 12,3 13,0

Romania 19,0 21,6

Ruotsi 12,0 10,0

Saksa 13,9 13,2

Slovakia 6,4 6,2

Slovenia 5,2 4,9

Suomi 8,3 9,0

Sveitsi 9,6 8,3

Tanska 10,9 10,0

Tsekin tasavalta 5,5 5,9

Turkki 49,7 53,4

Unkari 12,4 12,4

Viro 13,2 13,5

Yhdistyneet kuningaskunnat 13,0 16,1

Lähde: Eurostat
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vuoden 2006 peruskoulun päättäneiden sijoittuminen jatko-opintoihin koulutussektorin,  
peruskoulun sijaintimaakunnan ja sukupuolen mukaan 2006

Peruskoulun sijaintikunta
Perus-koulun päät-
täneet 2006 Lukio-koulutus

Toisen asteen ammatilli-
nen koulutus

Ei jatkanut välittömästi 
tutkintotavoitteisessa 
koulutuksessa (sisältää 
10. luokalla aloittaneet)

yht. yht. %
miehet 
%

naiset 
% yht. %

miehet 
%

naiset 
% yht. %

miehet 
%

naiset 
%

Koko maa 65 838 51,1 42,9 59,7 40,1 48,6 31,2 8,8 8,5 9,1

Uusimaa 16 023 57,9 51,7 64,3 30,9 37,6 24,1 11,2 10,7 11,7

Itä-Uusimaa 1 289 46,9 41,2 53,4 44,0 53,4 33,6 9,1 5,5 13,1

Varsinais-Suomi 5 238 51,1 41,4 61,1 42,6 52,6 32,3 6,3 6,0 6,6

Satakunta 2 958 48,1 38,9 58,0 46,5 56,6 35,6 5,4 4,5 6,4

Kanta-Häme 2 142 46,1 37,9 55,2 46,7 54,8 37,8 7,2 7,3 7,1

Pirkanmaa 5 547 52,0 42,4 61,5 39,7 49,7 29,9 8,2 7,9 8,6

Päijät-Häme 2 503 51,4 42,3 61,3 38,1 47,0 28,4 10,5 10,7 10,3

Kymenlaakso 2 200 46,2 39,1 53,5 46,7 54,4 38,6 7,1 6,4 7,9

Etelä-Karjala 1 643 44,8 35,1 54,8 44,1 48,5 39,5 11,1 16,4 5,7

Etelä-Savo 2 048 47,8 36,7 59,2 43,0 54,6 31,1 9,2 8,7 9,7

Pohjois-Savo 3 194 49,6 40,1 58,7 39,1 48,4 30,2 11,3 11,6 11,0

Pohjois-Karjala 2 221 46,6 36,6 57,0 46,6 56,4 36,2 6,9 7,0 6,7

Keski-Suomi 3 379 48,2 42,3 54,1 42,3 49,2 35,2 9,6 8,5 10,6

Etelä-Pohjanmaa 2 605 50,1 41,2 59,5 45,1 54,8 34,7 4,9 3,9 5,9

Pohjanmaa 2 395 47,4 38,6 56,9 47,1 56,1 37,3 5,5 5,2 5,8

Keski-Pohjanmaa 1 029 47,6 37,7 58,6 47,1 56,6 36,7 5,2 5,7 4,7

Pohjois-Pohjanmaa 5 314 48,3 40,8 56,4 42,6 50,7 33,8 9,2 8,6 9,8

Kainuu 1 152 52,2 43,6 61,5 39,5 48,4 29,8 8,3 8,0 8,7

Lappi 2 583 51,7 41,0 62,8 42,2 52,4 31,5 6,2 6,7 5,6

Maakunta tuntematon 375 32,0 25,9 38,8 40,0 48,2 30,9 28,0 25,9 30,3

Ahvenanmaa .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

Lähde: Tilastokeskus
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opiskelijat 
/tutkinnot koulutussektori

Vuosi

Peruskoulun
perusopetus, oppi-
velvollisuuskoulu

Lukio-
koulutus

Ammatillinen
koulutus 1) Yhteensä

Opiskelijat

2000 593 451 130 032 159 884 885 636

2001 595 727 128 642 160 115 886 555

2002 597 356 124 644 166 809 890 733

2003 597 414 121 816 174 813 895 962

2004 593 148 120 531 230 823 946 345

2005 586 381 118 111 243 398 949 875

2006 578 918 117 260 256 872 955 148

Tutkinnot

2000 65 937 35 935 55 477 157 605

2001 63 747 35 568 52 545 152 073

2002 61 450 36 524 52 041 150 224

2003 60 831 35 512 54 079 150 634

2004 63 828 35 022 56 678 155 796

2005 63 755 34 408 58 197 156 594

2006 65 783 33 151 60 280 159 488

1) Ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden perusjoukko on muuttunut vuonna 2004.

Lähde: Tilastokeskus

tutkintotavoitteisen koulutuksen opiskelijat 
ja suoritetut tutkinnot koulutussektoreittain 2000–2006
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peruskoulun 9. luokan päättäneiden ja ylioppilaiden  
välitön sijoittuminen jatko-opintoihin 2001–2006

 valmistumisvuosi
2006 2005 2004 2003 2002 2001
 % % % % % %

 Peruskoulun 9. luokan päättäneet 65 838 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

 Jatkoi opiskelua valmistumisvuonna

     Lukiokoulutuksessa 33 666 51,1 53,2 54,1 55,1 54,8 54,2

     Toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa 26 374 40,1 39,4 38,4 37,0 36,7 36,1

      Peruskoulun 10. luokalla 1 353 2,0 2,5 2,5 2,4 2,6 2,9

 Ei jatkanut opiskelua 4 445 6,8 4,9 5,0 5,5 5,9 6,8

 Ylioppilaat 33 091 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

 Jatkoi opiskelua valmistumisvuonna

     Toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa 1 398 4,2 4,4 4,0 4,0 4,0 4,1

     Ammattikorkeakoulukoulutuksessa 5 766 17,4 18,2 17,0 15,2 16,0 11,7

     Yliopistokoulutuksessa 6 774 20,5 19,5 19,2 19,0 19,4 19,4

 Ei jatkanut opiskelua 19 153 57,9 57,9 59,8 61,8 60,6 64,8

 Lähde: Koulutustilastot. Tilastokeskus

tutkintoon johtavassa koulutuksessa keskeyttäminen  
koulutussektoreittain lukuvuonna 2005/2006

 Koulutussektori
Keskeytti opinnot 
omassa koulutus- 
sektorissaan

Vaihtoi 
koulutussektoria

Keskeytti kokonaan 
tutkintoon johtavan 
koulutuksen

 % % %

 Lukiokoulutus (nuorille suunnattu) 4,2 2,1 2,1

 Ammatillinen koulutus (nuorille suunnattu) 10,5 1,1 9,4

 Ammattikorkeakoulukoulutus 9,2 2,3 6,9

 Yliopistokoulutus 5,8 0,7 5,0

 Yhteensä 7,4 1,5 5,9

Lähde: Koulutustilastot. Tilastokeskus
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perusasteen jälkeisen tutkinnon ja  
ammatillisesti eriytyneiden tutkintojen suorittaneiden osuudet 

Perusasteen jälkeisen tutkinnon suorittaneiden osuus 25–29 -vuotiaiden 
ikäryhmästä vuosina 2000–2006 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

% % % % % % %

Yhteensä 84,0 84,8 85,7 86,1 86,2 85,7 85,3

Miehet 81,2 82,1 83,0 83,5 83,3 82,6 82,0

Naiset 86,9 87,7 88,5 88,9 89,2 88,9 88,8

Lähde: OPM 2008

Ammatillisen tai korkeakoulututkinnon suorittaneiden osuus  
25–34 -vuotiaiden ikäryhmästä vuosina 2000–2006

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

% % % % % % %

Yhteensä 73,7 73,2 73,3 73,3 73,2 73,0 72,9

Miehet 69,7 69,4 69,3 69,1 68,7 68,5 68,2

Naiset 77,1 77,3 77,5 77,7 77,9 76,4 77,8

Lähde: OPM 2008
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ruotsin lukion kansalliset ohjelmat (de nationella programmen)

Ohjelma                 Suuntautumisvaihtoehdot

Barn- och fritidsprogrammet (BF) Fritid, Pedagogisk och social verksamhet

Byggprogrammet (BP) Anläggning, Husbyggnad, Måleri, Plåtslageri

Elprogrammet (EC) Automation, Elektronik, Elteknik, Datorteknik

Energiprogrammet (EN)
Drift- och underhållsteknik, Sjöfartsteknik, VVS- 
och kylteknik

Estetiska programmet (ES) Bild och formgivning, Dans, Musik och Teater

Fordonsprogrammet (FP)
Flygteknik, Karosseri, Personbilsteknik, Maskin- 
och lastbilsteknik, Transport

Handels- och administrationsprogrammet (HP) Handel och service, Turism och resor

Hantverksprogrammet (HV) Olika hantverksyrken

Hotell- och restaurangprogrammet (HR) Hotell, Restaurang och måltidsservice

Industriprogrammet (IP) Lokala inriktningar, riksrekryterande

Livsmedelsprogrammet (LP) Lokala inriktningar, riksrekryterande

Medieprogrammet (MP) Medieproduktion, Tryckteknik

Naturbruksprogrammet (NP)

Naturvetenskapsprogrammet (NV)
Matematik och datavetenskap, Miljövetenskap, 
Naturvetenskap

Omvårdnadsprogrammet (OP)

Samhällsvetenskaps-programmet (SP) Ekonomi, Kultur, Samhällsvetenskaplig, Språk

    Teknikprogrammet (TE)
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Lähteet

lait, asetukset ja hallituksen esitykset

Hallituksen esitys Eduskunnalle koulutusta koskevaksi lainsäädännöksi (HE 86/1997)

Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta (631/1998)

Laki ammatillisesta koulutuksesta (630/1998)

Laki nuorisoasteen ja koulutuksen ja ammattikorkeakoulujen kokeiluista (391/1991)

Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta (635/1998)

Laki ylioppilastutkinnon järjestämisestä (672/2005)

Lukioasetus (810/1998)

Lukiolaki (629/1998)

Opetusministeriön päätös lukio opiskelijaksi ottamisen perusteista (1202/1998)

Perustuslaki (731/1999)

Valtioneuvoston asetus ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhteishakujärjes-
telmästä (1197/1998)

Valtioneuvoston asetus ammatillisesta koulutuksesta (811/1998)

Valtioneuvoston asetus lukiokoulutuksen yleisistä valtakunnallisista tavoitteista ja tunti-
jaosta (955/2002)

Valtioneuvoston asetus opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta (608/1998)

Valtioneuvoston päätös tutkintojen rakenteesta ja yhteisistä opinnoista ammatillisessa pe-
ruskoulutuksessa (213/1999)

Valtion talousarvio vuodelle 2008 (1432/2007)
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