
6. Mitkä asiat mielestäsi edistävät lukioiden tasa-arvoa ja 
yhdenvertaisuutta sekä koulutuksellista yhdenvertaisuutta? Mikä 
toisaalta rikkoo nykylukioiden tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta? 
 
riittävän suuret yksiköt, jotta kurssitarjonta voi olla monipuolinen; samalla maaseudun 
pienien lukioiden toiminta on turvattava, jotta alueellinen tasa-arvo säilyisi.  
Liian suuret ryhmäkoot. 
Opettajien välinen laajempi yhteistyö ja omaan aineeseen tuijottamisen lopettaminen edistäisi 
yhdenvertaisuutta. 
Selkeä valtakunnallinen opetussuunnitelma yhdistettynä toisaalta vaikeuksissa tukemiseen 
(oppimisvaikeus) ja toisaalta erityisen lahjakkuuden huomiointiin edistää tasa-arvoa. 
Oppilaitosten rankkaamien syö koulutuksen tasa-arvoa rotan lailla, eikä siihen pitäisi 
ainakaan julkisen vallan osallistua. 
omat valinnat koulupaikasta 
Laitehankinnat riippuvat varallisuudesta ja opettajien omasta motivaatiosta ja tämä vaikuttaa 
opetuksen suunnitteluun.  yhtenäinen opetustarjonta mahdollistaa opiskelijan koulun 
vaihtamisen kesken lukuvuoden tai opsikelutauon pitämisen esim. sairastumisen tai 
perhetilanteiden vuoksi. Nykyistä edeltävä opetussuunnitleman perusteet (1994) sekoitti ja 
vaikeutti opsikelijoiden joustavaa siirtymistä ja kurssien valintaa toisista lukioista - jokaisella 
koulla kun saattoi olla ihan mitä itse halutiin ja kooditettuna ihan miten vain: kukaan 
ulkopuolinen ei siitä selvää ottanut. Joten valtakunnallinen ohjaus tärkeää tasa-arvon 
toteutumisessa. 
Opettajien laadukas koulutus edistää ja hallinnon jäykkyys rikkoo. 
Rahoitus positiivinen diskriminaatio 
Kurssitarjottimien eroavaisuudet. Opettajien ammattitaito on lähellä vakiota. 
Helsingin lukioissa ainakin ala-arvoinen tietotekninen varustus, vaaditaan että opettajat ja 
oppilaat hankkivat omat tablettitietokoneet, älypuhelimet, IPadit, samaan aikaan rehtoreille ja 
apulaisrehtoreille ilmaiset vehkeet. 
Valtakunnalliset opetussuunnitelmat, verkkopedagogiikka. Lukioiden jakaantuminen 
eliittikouluihin ja lähiökouluihin esim. Helsingissä. 
Erilaisten lukioiden tasapäinen kohtelu se vasta epätasa-arvoista on. Keskustan lukioihin 
jättiopiskelijamäärät. Lähiöihin pienemmät lukiot ja keskittyminen opiskelijoiden kanssa 
painimiseen henkilökohtaisella perstuntumalla. Nyt se on juuri toisinpäin. Ruma tosiasia on 
se, ettei valinnaisuus tuo tasa-arvoa lukioihin. Heikot osaavat entistä vähemmän eivätkä osaa 
tehdä hyviä valintoja, parhaat menestyvät entistä paremmin. Nyjkysysteemissä vain lisästään 
ja lisästään ohjauspalveluita miettimättä olisiko itse systeemissä koko viidakkoineen niin 
suuri valuvika, että systeemi pitäisi korjata ja tehdä siitä yksinkertaisempi - yleissivistyksen 
säilyminen huomioiden. Summa summarum. Pakollisuutta lisää? 
painotetut lukiot eivät edistä tasa-arvoa 
Tiedon kulku.... 
Aikuiset maahanmuuttajat voivat taustoiltaan olla hyvin erilaisia, ja monilla on kotimaastaan 
heikko tai lähes olematon koulutausta. Esimerkiksi sähköistyvää yo-koetta varten monet 
maahanmuuttajat tarvitsisivat paljon ohjausta. 
pieni kurssitarjonta ja kurssit jotka eivät toteudu vähentävät tasa-arvoa 
Vaatimus opiskelijoiden omista tietokoneista on järkyttävä. Olen ollut vuosia innostunut 
verkon mahdollisuuksista, mutta opiskelijoiden tietotekniset taidot ovat kovin erilaisia. Kun 



tvt-taitojen opettaminen lukiossa on kaikkien opettajien vastuulla, ei kukaan kanna 
kokonaisvastuuta. Suuret ryhmäkoot tekevät todella vaikeaksi sen, että tvt aidosti 
integroidaan kaikkeen opetukseen. Koulujen väliset varustelutasot ovat myös erilaiset.  
Ryhmäkoot samankokoisia, jokaisella koululla pitäisi olla jokin oma suuntaus tai profilointi. 
Kaikila kouluilla pitäisi olla se oma juttu. 
 
Lukioiden paremmuusvertailuissa pitäisi paremmin huomioida taustamuuttujat. STT:n 
ranking oli askel parempaan suuntaan. Virkavapaalla olevan opettajan oikeus palata 
kesäloman ajaksi töihin on sijaisen kannalta törkeää ja pitäisi ehdottomasti poistaa. 
Muutenkin useimmat tasa-arvokysymykset kulminoituvat viranhaltijoiden saavutettujen 
etujen puolustamisen ja määräaikaisten kuormittamiseen liittyviin kysymyksiin. 
Yhteiset opsit ja hyvät opikirjat. 
 
Pienissä lukioissa on huonommat kurssitarjottimet ja se rikkoo koulutuksellista tasa-
arvoisuutta. Helsingissä lukiokampukset on tarkoitettu edistämään tasa-arvoa ja 
koulutuksellista yhdenvertaisuutta. Kuitenkin etäällä toisistaan olevat lukiot eivät ole 
Kampusyhteistyössä tasavertaisessa asemassa. Yhdenvertaisuutta lisää myös yhtäläinen 
opiskelijoiden tukeminen oppimis- ym. tuen tarpeissa. 
Lukioiden kurssitarjottimella saattaa olla houkuttimena mitä erilaisimpia valinnaisaineita, 
toisissa kouluissa taas ei ole varaa tarjota tällaisia. Samoin kielitarjonta saattaa aiheuttaa 
eriarvoistumista. 
En haluaisi enempää rinnakkaista vertailua lukioiden välille, mutta yo-koe varmistaa 
erinomaisella tavalla, että lukiot tuottavat samankaltaista oppimista niiltä osin kuin sitä yo-
kokeessa mitataan. Vapaus valita lukionsa koulupiirinsä ulkopuolelta on minusta tärkein 
epätasa-arvon tuottaja, koska polarisoituminen näkyy selvästi jo nykyään pk-seudulla. 
Aikuislukioiden puolella koen, että vapaus valita koulu jopa uhkaa opetuksen tasoa, koska 
opettaja joutuu myymään kurssinsa läpäisyn helppoudella tai opetuksen laadulla (ja 
kummankohan pakollista ykköskurssia suorittava henkilö nyt valitsee?). Erityisesti näiden 
"pehmeämpien" opetustavoitteiden osalta kaipaisin kuitenkin tarkkaa ohjausta 
opetussuunnitelmassa, jotta ne todella toteutuisivat kouluissa samalla tavalla. Yksi kanava 
tuoda esimerkiksi mediataitoja kouluihin olisi yhteistyö kirjakustantajien kanssa, mutta 
miksei OPH voisi tuottaa omaakin materiaalia. 
Samanlainen kurssitarjonta. Pienien lukioiden kurssitarjotin on rajallinen. 
Verkkolukio edistää mutta kuntien taloudellisten resurssien erot rikkovat 
uyhdenvertaisuutta.  
Rahan puute. 
yhtäläinen rahoitus (valtionosuus kaikille sama). Yhdenvertaisuutta heikentää osaamaton 
journalismi, jossa heikomman sissänheittokeskiarvon kouluja pidetään huonompina kouluina 
ja synnytetään ilmiötä jota toimittaja mielestään vain kuvaili 
Kaikissa Suomen lukioissa tulee edelleen olla hyvin koulutetut aineopettajat ja 
mahdollisuudet valita myös syventäviä kursseja. Verkkokurssien tulisi olla entistä paremmin 
saatavilla kaikille opiskelijoille ja tavallaan sisältyä jokaisen lukion tarjontaan. Suomen 
kaupunkien ja haja-asutuskoulujen lukiot ovat usein erilaisessa asemassa eri suuruisten 
opiskelijamääriensä takia. Kaikille sitä haluaville tulisi kuitenkin taata mahdollisuus käydä 
lukiota kotoa käsin. Hyvää mainetta niittäneet lukiot  "haalivat" hyvät  peruskoululaiset 
huomaansa, koska niillä on paremmat mahdollisuudet laaja-alaiseen kurssitarjontaan. 
Opiskelijan taustan ei pitäisi vaikuttaa lukion käymisen mahdollisuuksiin. Pienille lukioille 
tulisi myös antaa sellaiset resurssit, että ne säilyvät melko pienelläkin opiskelijamäärällä. 



Resurssit ja ryhmäkoot voivat olla vallan erilaisia erilukioissa ja vaikuttaa siten myös 
opiskelijan menestymiseen. 
aikuislukiossa kaikilla on mahdollisuus omaan tahtiinsa skella suorittaa lukio ja yo-tutkinto  
Edistävät: sisäänotto tasapuolista. Rikkovat: hallintokulttuuri 
Rikkoo: suuret erot lukioiden koossa, jokavuotuiset "tilastot", jotka eivät kuvaa todellista 
oppimista. Edistää: yhtenäinen kurssitarjonta, sama OPS. 
rikkoo lukion koko olisi oltava monisatapäinen opiskelijajoukko, jotta valinnanvaraa 
kursseissa riittäisi eli resurssit, joita ei pikkulukiossa ole 
pienemmät ryhmäkoot, pienemmät lukiot edistävät - käänteiseti rikkovat 
Suuret ryhmäkoot 
Tasa-arvoa rikkoo lukioiden arvottaminen ylioppilastulosten perusteella arvottaminen 
 
opsi edistää. Olosuheet heikentää. Vahvuus ilman muuta hyvin kluutetut opettajat. 
tulosvertailuissa luovuttava vain lopetuskeskiarvoon tuijottamisesta - muutos ratkaisee. 
resursseja annettava sinne, missä haasteita on eniten. tietyt päälinjaukset oltava kaikille 
yhteiset. 
Lukiot ovat juuri niin hyviä kuin niiden resurssit, henkilökunnan pätevyys ja innostus, sekä 
opiskelija-aines. 
 
Tieto- ja viestintätekniikan taidot opettajilla ovat hyvin erilaiset. Myöskin varustetaso 
vaihtelee varmasti todella paljon eri puolilla Suomea. 
 
 
yhdenmukaiset kurssitarjottimet ja varustelutaso (välineet, rakennus), opettajien 
pätevyysvaatimukset, yhteistyö oppilaitosten välillä lisäävät yhdenvertaisuutta. Kilpailu 
houkuttelevimmasta kurssitarjottimesta ja kilpavarustelu rikkoo tasa-arvoa ja 
yhdenvertaisuutta. 
Yhdenvertaisuutta lisäävät: mahdollisimman yhdenmukainen kurssitarjonta ja laadukas 
opetus (pätevät opettajat, hyvät työtilat, moderni tekniikka). Päinvastaiset asiat rikkovat 
yhdenvertaisuutta, samoin varsinkin pääkaupunkiseudulla lukioiden profiloituminen hyviksi 
lukioiksi ja huonoiksi lukioiksi sisäänpääsykeskiarvojen perusteella 
Valinnaisuuden tarjonnan mahdollisuudet, esimerkiksi soveltavien kurssien tarjonnan 
niukkuus eri paikkakunnilla ja lukiossa. Lisääntyvän tietotekniikan tuomat eriarvioisuudet 
(onko opiskelijalla varaa ostaa kallis tietokone, laskin jne. vai yrittääkö pärjätä halvemmilla ja 
ei niin tehokkailla esim.) 
 
Tasa-arvoa edistää se, että kaikilla kouluilla on samat kurssit samoilla sisällöillä. Jos 
ilmiöpohjaista oppimista ruvetaan tarjoamaan, kuinka taataan, että kaikki koulut pystyvät 
tarjoamaan samanlaiset sisällöt? Minkä kurssin merkinnän opiskelija saa rekisteriin, jos hän 
esim. opiskelee "ilmastonmuutosta" ilmiönä? Kuinka paljon aikaa tällaiset ilmiöpohjaiset 
kurssit vievät, olisiko ilmastonmuutoskurssi 2-3 perinteisen kurssin laajuinen, jolloin se 
sisältäisi sekä äidinkielen, kemian että biologian osuuden? Kuka tämän "silpun" opettaa? 
Tasaveroista kohtelua ei ole sekään, että pienten aineiden - kuten uskonnon - osuuden alkaa 
hoitaa joku epäpätevä opettaja, koska varsinaiselle opettajalle ei enää riitä työtä pilkottujen 
kurssisisältöjen takia. Entä jos joku ei halua opiskella kemiaa, mutta hänen on pakko opiskella 
sitä ilmiön tarkastelun vuoksi?   
 
Samat valtakunnalliset kurssit, opetusviraston sopimuskouluja syrjivät linjaukset. 
Jako kuntien lukioihin ja yksityislukioihin. Rahoitus ja lakkauttamiset eriarvoistavat. 



Opettajien ja opiskelijoiden tulisi olla aina samalla puolella ja molempien tavoite on sama. 
Tulee mieleen haasteena nämä itsehankittavat tietokoneet - onko kaikka varaa? 
Lukioiden tasa-arvoa lisää yo-tutkinto ja rikkoo resurssien vaihtelevuus, joka vaikuttaa esim. 
ryhmäkokoihin ja kurssitarjottimiin. 
Samat oppisisällöt ja kurssivaatimukset sekä tavoitteet. 
valinnaisuuden pysyminen aisoissa, keskittyminen perustehtävään: tasa-arvoisen 
yleissivistyksen tarjoamiseen 
Edistää: opiskelijakohtaamiseen keskittyminen. Heikentää: kaikki mikä vie aikaa ja 
keskittymistä opiskelijakohtaamisilta. Tämä laajasti tarpeettomaksi koettu raportointityö 
koetaan yleisesti jatkuvasti lisääntyväksi ja on lukion opettajien yleisin 
kahvipöytäpurnauksen aihe. Hallinnon AINOA tehtävä on helpottaa kenttätyötä. Se, mikä ei 
helpota, edes keskipitkällä aikavälillä, pitää tarpeettomana poistaa. Myös tulee aktiivisesti 
tiedostaa JA TIEDOTTAA erilaisten oppijoiden opettamisen olevan yhtäläisesti haastavaa. 
Paremmat opiskelijat eivät tee opettajista parempia. Erilaisia, kyllä. 
 
Nykymuotoinen valtakunnallinen ylioppilaskoe lisää lukioiden tasa-arvoa. Uudesta 
sähköisestä en ole niinkään varma, asettaako lähtökohtaisesti opiskelijat eriarvoiseen 
asemaan. Koerkeasti koulutetut opettajat lisäävät myös yhdenvertaisuutta. 
opiskelu halpaa. Rikkoo, jos tarvitaan laitteita ja kallista muuta materiaalia. 
Tarpeettomat lukiorankingit rikkovat yhdenvertaisuutta johtaessaa epäterveeseen kilpailuun. 
Kaikille ilmainen lukiokoulutus puolestaan ylläpitää koulutukselli´sta tasa-arvoa. 
ops ohjaa samoihin sisältöihin. Ei-äidinkielisten suomenpuhujien asema on liian sumea 
nykysysteemissä.  
Opiskelijat valikoituvat nykyisin ns. hyviin ja huonoihin lukioihin, mikä tuo ongelmia 
erityisesti niille kouluille, johin pääsee heikoilla keskiarvoilla: jos opetusryhmissä olisi monen 
tasoisia opiskelijoita, olisi eteneminen helpompaa kuin pääosin heikosti menestyvien 
ryhmissä. Samalla lukiota asetetaan järjestykseen koetulosten perusteella, mikä ennestään 
vaikuttaa koulujen ja opiskelijoiden käsitykseen osaamisestaan. Valitettavasti yloppilaskoe on 
tällä hetkellä tärkein lukioiden välille tasa-arvoa luova tekijä. Vaikka opetussunnitelmat ovat 
samat, voidaan niitä toteuttaa opiskelijaaineksen mukaan kovin eri tavoin.  
Talous, hyvä ylätason johtaminen (opetusvirasto), opiskelijoiden järkevät 
valinnanmahdollisuudet; joka mkoulun ei tarvitse tarjota kaikkea mahdollista, mikä syö 
resursseja esim. vieraiden kielten opiskelulta, yhteistyön hukuttaminen hallintorakenteisiin, 
kuten kampuskohinassa. 
 
Tasavertaisuutta rikkovat väärin perustein laaditut ranking-listat. 
Ylioppilaskokeiden ja opetussuunnitelman asettamat rajat ja tavoitteet edistävät. 
Eriarvoistumista aiheuttaa maahanmuuttajien määrä ja tilanne pääkaupunkiseudulla (esim. 
lukitestit luotettavia vain suoemnkielisille, jolloin he saaavt enemmän tukitoimia) sekä 
sähköistymisen tuomat laitehankintoihin liittyvät taloudelliset ongelmat (kaikissa perheissä 
ei ole varaa kirjahankintoihinkaan). 
erityislukioissa tuntijako ja valinnaisuus on kohdallaan, tavallisissa valinnaisuus on 
käytännössä niukkaa 
Riittävän laaja  pakollisten kurssien määrä siten, että lukiosta valmistuneilla olisi 
perusvalmius erilaisiin jatko-opintoihin. Jatko-opintojen valitsemista ei saa siirtää aiemmaksi. 
(Esim. matematiikan ja luonnontieteiden valinnat syrjäyttävät. 
 


