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Tiivistelmä.  
 
Lukion tuntijakokokeilussa on kokeiltu mallia, jossa reaaliaineiden kurssit ovat opiskelijoille 
vapaaehtoisia. Kokeilu koski syksyllä 2016 ja 2017 opintonsa aloittaneita lukiolaisia 28 lukiossa. 
HYOL ry toteutti vuosina 2017-2018 kaksiosaisen kyselyn, jossa selvitettiin historian ja 
yhteiskuntaopin opettajien kokemuksia tuntijakokeilusta ja sen vaikutuksista. 
 
Kyselyn tulokset osoittivat, että varsinkin historian opiskelu kokeilulukioissa on vähentynyt. 
Yhteiskuntaopin opiskelu ei kokonaisuudessaan ole vähentynyt aivan vastaavassa määrin. Kyselyyn 
vastanneet opettajat olivat huolissaan opiskelijoiden tekemien valintojen perusteista ja opintojen 
ohjaamisesta. Kokeilua pidettiin monissa lukioissa opettajia stressaavana ja opiskelijoita 
hämmentävänä.     
 
Kyselyn perusteella on syytä tuntea huolta opiskelijoiden riittävän yleissivistyksen takaamisesta 
kokeilulukioissa. Mahdollisuus jättää kokonaan valitsematta opiskelijan maailmankuvan kehityksen 
ja kansalaisvalmiuksien kannalta tärkeitä aineita on lukion sivistystehtävän vastainen. Kyselyn 
perusteella valinnaisuus voi myös johtaa reaaliaineiden opintojen pirstaloitumiseen ja 
koulukohtaiseen eriytymiseen, mikä asettaa opiskelijat eriarvoiseen asemaan.  
 
 
  



1. Lukion tuntijakokokeilu 
 
Syksyllä 2016 aloitettiin kokeilu, jonka tarkoituksena oli opetusministeriön mukaan saada ”kokemuksia 
säädettyä suuremman opiskelijakohtaisen valinnaisuuden mahdollistamisesta ja sen toimivuudesta.” 
Käytännössä tämä tarkoitti reaaliaineiden pakollisten kurssien muuttamista valinnaisiksi. Yhteensä 
reaaliaineita piti valita 18 kurssia kahdesta ns. oppiainekorista. Ainevalinnat sai muuten tehdä vapaasti, 
mutta uskontoa/elämänkatsomustietoa sekä terveystietoa piti valita ainakin yksi kurssi. 
 
Kokeiluun pyrittiin saamaan 50 oppilaitosta, mutta lopulta mukaan lähti vain 28 lukiota. Kokeilu oli 
kaksivuotinen eli se koski vuosina 2016 ja 2017 opintonsa aloittaneita lukiolaisia. Osallistuminen 
kokeiluun oli opiskelijoille vapaaehtoista, eli opiskelijalla oli mahdollisuus suorittaa lukio myös 
valtakunnallisen opetussuunnitelman mukaisesti. 
 
Lukiokokeilun julkistamista edelsi vilkas julkinen keskustelu, jossa kokeilua sekä ylistettiin että 
arvosteltiin. Varsinkin aineenopettajajärjestöt kantoivat huolta sekä oppiaineidensa asemasta että 
laajan yleissivistyksen rapautumisesta ja opiskelijoiden oikeusturvasta. Lukion uudistamisen kannalta 
huolestuttavana pidettiin erityisesti sitä, että valinnaisuus on kokeilussa rajattu vain reaaliaineisiin.  
 
 
2. HYOL:n tuntijakokysely  
 
Myös Historian ja yhteiskuntaopin opettajien liitto HYOL ry antoi keväällä 2016 lausunnon, jossa se otti 
kantaa kokeilun ongelmiin historian ja yhteiskuntaopin näkökulmasta. HYOL ry otti kantaa kokeiluun 
myös lausunnossaan lukion kehittämisestä joulukuussa 2017. Keskeisenä vaatimuksena oli, että kokeilun 
tulokset pitää selvittää perusteellisesti ja opettajia ja opiskelijoita pitää kuulla riittävästi tuloksia 
arvioitaessa. 
 
Opettajien kokemusten kartoittamiseksi HYOL lähetti kevätlukukauden 2017 lopuksi kyselyn kaikille 
kokeilulukioiden historian ja yhteiskuntaopin opettajille. Kysymykset koskivat kokeilun vaikutusta 
toteutettavien kurssien määriin, opiskelijoiden motivaatioon ja ryhmäkokoihin sekä sitä, miten 
opiskelijoita on ohjattu kurssivalinnoissa. 
 
Vastauksia saatiin 29 kappaletta1, mitä voidaan pitää varsin hyvänä tuloksena. Monissa vastauksissa 
korostettiin, että tuossa vaiheessa oli vielä aikaista ottaa kokeiluun lopullista kantaa. Vaikka kyselyt 
toteutettiin aivan lukukauden lopussa, kaikilla vastaajilla ei ollut vielä tietoa seuraavana lukuvuonna 
toteutettavista kursseista. Tästä syystä keväällä 2018 järjestettiin täydentävä kysely kahden 
kokeiluvuoden kokemuksista. Vastauksia saatiin tällä kertaa valitettavasti vain 11 opettajalta. 
Heikommasta edustavuudesta huolimatta tulosten voidaan katsoa täydentävän ja vahvistavan 
ensimmäisessä kyselyssä tehtyjä havaintoja.    
 
Kyselyt toteutettiin nimettöminä. On todennäköistä, että ensimmäisessä kyselyssä saatiin useampia 
vastauksia saman lukion opettajilta. Lisäksi lukioiden välillä oli suuria eroja opiskelijamäärissä ja 
kokeiluun osallistumisessa. Siksi on syytä painottaa, että tulokset eivät ole sovellu eri lukioiden ja 
opiskelijamäärien tilastolliseen vertailuun. Vastaukset kuvastavat historian ja yhteiskuntaopin 
opettajien yksilökohtaisia kokemuksia.  

                                                           
1 Kleio-lehden artikkelissa on mainittu virheellisesti 30 erillistä vastausta. Tiedot on korjattu kaikkiin tämän raportin osiin. 



3. Kyselyn tulokset 

 
3.1 Kokeiluun osallistuminen ja opiskelijoiden ohjaus 
 
Vastauksista ilmeni selvästi, että kokeilun 
toteuttamisen tavoissa oli lukioiden välillä 
huomattavia eroja. Jo se, kuinka suuri osa 
lukiolaisista halusi osallistua kokeiluun, 
vaihteli suuresti. Opiskelijoilla piti 
kokeilulukioissakin olla mahdollisuus valita 
joko valtakunnallisen opetussuunnitelman 
mukainen tuntijako tai kokeilun tuntijako. 
Joissain lukioissa opiskelijat oli selkeästi 
ohjattu valitsemaan kokeilu, sillä muuten 
on vaikea selittää sataprosenttista 
osallistumisastetta.  Useimmissa lukioista 
kokeiluun osallistumien oli kuitenkin 
ilmeisesti ollut vapaasti valittavissa. 
 
Myös kokeilun toteuttamisessa oli suuria eroja – ainakin kahdessa lukiossa opiskelijoille suositeltiin 
vähintään yhden kurssin valitsemista jokaisesta aineesta. Useimmissa kouluissa valintojen ohjaus 
on ollut rehtorin ja opinto-ohjaajien vastuulla, eikä kaikilla vastanneilla ollut edes käsitystä siitä, 
miten opiskelijoiden kurssivalintoja oli ohjattu. Aineenopettajien ohjausmahdollisuudet ovat 
vaihdelleet suuresti. Joissain lukioissa aineenopettajilla on ollut merkittävä rooli kurssivalintojen 
ohjauksessa, joissain ohjaus on suorastaan kielletty.  
 
On selvää, että rehtorin ja opinto-ohjaajien asenteella on valtava vaikutus siihen, mitä 
valinnanvapaudesta lukiossa seuraa. Monissa tapauksissa kokeiluun osallistuneita opiskelijoita oli 
selvästi ohjattu monipuolisiin ainevalintoihin. Joissain tapauksissa koettiin, että rehtori tai opinto-
ohjaaja suosi tiettyjä aineryhmiä joko ohjauksessa tai kurssitarjottimen laatimisessa. Vastaavasti 
nousi esiin esimerkkejä siitä, kuinka opinto-ohjaajien työmäärä oli lisääntynyt ja kuinka hyvät 
opinto-ohjaajat olivat saaneet pidettyä kokeilun vastaajan mielestä oikealla uralla.   
 
Historian ja yhteiskuntaopin opettajien kokemukset vahvistavat ajatusta siitä, että lukiokenttä 
hajaantuu valinnaisuuden myötä. Lukioiden tarjoaman opetuksen painopiste voi muuttua paljonkin 
rehtorin tai opinto-ohjaajan näkemysten perusteella. Opinto-ohjaukseen kuluvan ajan ja työmäärän 
kasvu mainittiin usein ja joissain kouluissa tämä lisäsi myös aineenopettajien työtaakkaa. 
 
 
Poimintoja kyselyaineistosta 
 
”Opinto-ohjaajat ovat hoitaneet perehdytystyön sekä tarkat kurssisuunnitelmat. Uudistus on 
lisännyt erityisesti opojen työtaakkaa, resurssi ei meinaa riittää ohjaukseen.” -2017 
 
”LOPOlla on ollut enemmän töitä. Itse olen havahtunut siihen, että pitää enemmän kertoa omista 
kursseista ja "mainostaa" omia kurssejaan että riittää opetettavaa. Useimmat opiskelijat eivät ole 
kovin kypsiä tekemään näin isoja päätöksiä. Vaatii kovasti työtä lopolta.” -2018 



3.2 Kokeilun vaikutus opiskelun ja opetuksen määrään 
 
Kurssien muuttaminen valinnaiseksi 
näyttää vähentäneen varsinkin 
historian opiskelua. Vaihtelu 
koulujen välillä oli tosin suurta. 
Historian kurssimäärä oli kaikissa 
vastaajien lukioissa joko laskenut tai 
pysynyt ennallaan vuoden 2017 
kyselyssä. Yhteiskuntaopin osalta 
tilanne oli hieman lohdullisempi, sillä 
useimmissa lukiossa kurssimäärä ei 
ollut muuttunut ja ainakin yhdessä 
tapauksessa se oli jopa kasvanut.  
 
Vuoden 2018 kysely vahvisti 
edellisen kyselyn herättämiä 
mielikuvia. Enemmistö vastaajista 
totesi tälläkin kertaa historian 
kurssien vähentyneen 
valinnaisuuden myötä. Yhteiskuntaopissakin kurssien määrä oli joissain tapauksissa vähentynyt, 
mutta ei yhtä voimakkaasti kuin historiassa. Yhdessä lukiossa yhteiskuntaopin opiskelu oli jopa 
vähäisessä määrin kasvanut myös kevään 2018 kyselyn perusteella.  
 
Kokeilu mahdollistaa sen, että osa opiskelijoista jättää kokonaan opiskelematta vaikeina tai 
epäkiinnostavina pitämiään reaaliaineita. Eräs vastaajista arvioi, että noin kymmenesosa ikäluokan 
opiskelijoista ei ole valitsemassa lainkaan historiaa tai yhteiskuntaoppia. Arvioi koskee kuitenkin 
vain yhtä lukiota. Kysely ei anna selvää kuvaa opiskelijoiden ainevalintojen kokonaisuudesta eikä 
kerro, mikä tilanne on kolmen vuoden lukio-opintojen jälkeen. Mikäli aineita kuitenkin jätetään 
kokonaan valitsematta, se sotii selvästi lukion yleissivistävää tehtävää vastaan. Osassa lukioita 
ohjataankin opiskelijoita tutustumaan jokaiseen aineeseen ainakin yhden kurssin verran.  
 
On huomattavaa, että monet vastaajista kokivat huolta muistakin kuin omista aineistaan. Erityisesti 
filosofian opiskelun vähenemistä pidettiin yleissivistyksen kannalta huolestuttavana. Toki moni oli 
huolissaan myös oman työnsä jatkuvuudesta. Kurssien vähentyminen tarkoittaa myös opetuksen 
vähentymistä ja neljä vastaajaa (kolme vuonna 2017 ja yksi vuonna 2018) kertoi kokeilun jo 
johtaneen siihen, että historian ja yhteiskuntaopin opettajien määrä koulussa oli vähentynyt. 
 
Poimintoja kyselyaineistosta 
 
”Ei ole suotavaa, että meillä kirjoittaa opiskelija ylioppilaaksi ilman, että hän on opiskellut hyvin 
vähän tai ei ollenkaan historiaa, yhteiskuntaoppia tai filosofiaa”- 2018 
 
”Jos kursseja ei toteudu, aineopettajuus on pienessä yksikössä vaarassa.” -2018 
 
”En pidä näin laajasta valinnaisuudesta. Tuntuu että opiskelijoiden yleistietoon jää isompia aukkoja. 
Muissakin kuin omissa aineissa.” -2018 



3.3 Vaikutus kursseihin ja opetukseen 
 
Koulukohtaiset erot siinä, mitkä kurssit olivat 
valinnaisuuden jälkeen suosituimpia, olivat 
suuret. Sekä historian että yhteiskuntaopin 
ensimmäiset kurssit olivat suosituimpia ja niiden 
jälkeen mainittiin useimmin muita 
valtakunnallisen opetussuunnitelman pakollisia 
kursseja. Ylivoimaisesti useimmin näytti uhattuna 
olevan kurssi HI4, joka käsittelee kulttuuri- ja 
aatehistoriaa. Kurssi antaa perustiedot 
länsimaisen ajattelun kehityksestä ja se oli vielä 
edellisessä opetussuunnitelmassa pakollinen 
kaikille lukiolaisille. 
 
Valintojen pirstaloitumisesta oltiin huolissaan, sillä sen seurauksena opiskelijat eivät välttämättä 
hallitse oppiaineen perustietoja ja -taitoja. Siirtyminen myöhemmille kursseille ilman kunnollista 
perustaa voi olla vaikeaa. Kokeilun vaikutus ryhmäkokoihin oli ristiriitainen. Joissain tapauksissa 
opiskelijamäärän vähentyminen oli pienentänyt ryhmäkokoja ja siten opettajan työtaakkaa. 
Toisaalla taas kurssimäärien vähentyminen oli vastaavasti nostanut opiskelijoiden määrää 
yksittäisillä kursseilla. 
 
Muutamat opettajat kokivat, että kursseilla on nyt entistä motivoituneempia opiskelijoita. Toisaalta 
monet olivat havainneet kurssien jäävän entistä useammin kesken, kun opiskelijat ”shoppailevat” 
mahdollisimman kevyitä kursseja. Opettajat olivat huolestuneita myös siitä, miten opiskelijat 
kykenevät tekemään tulevaisuuteensa voimakkaasti vaikuttavia valintoja. Pitkälle tulevaisuuteen 
vaikuttavia valintoja tehdään entistä nuorempina ja monien mielestä kevein perustein. Tässäkin 
yhteydessä korostui usein opinto-ohjaajan vahvistuva rooli ja työmäärä.  
 
 
 
 
Poimintoja kyselyaineistosta 
 
”Kursseja valitaan kaveri- tai ehkä myös opettajien perusteella. Olen erityisen huolissani 
yhteiskuntaopista, sillä se vaikuttaa niin moneen alaan. Lisäksi, mitä tapahtuu, kun on valinnut 
luonnontieteen linjan alussa ja sitten paukut tai innostus ei riitäkään? Sitten ollaan toisen tai 
kolmannen vuoden puolella hätää kärsimässä, kun kursseja ei kerry. ” -2017 
 
”Moni opiskelija jättää aloittamansa kurssin kesken, jos aine tuntuu vähänkään vaikealta, eikä 
valitse mitään tilalle eli tulee ns. hyppytunteja, mikä vaikeuttaa kurssikertymän saamista ja 
viivästyttää opintoja.” -2017 
 
”Positiivista on se, että kurssille tulee nyt vain motivoituneita opiskelijoita. Tarkkana saa taas olla 
siinä, että opiskelijat ymmärtävät HI:n ja YH:n olevat kumulatiivisia aineita. Suuri huoli on ne, jotka 
valitsevat esim. HI3-kurssin ilman että ovat lukeneet HI2-kurssia. Sama ongelma on esim. 
psykologiassa ja uskonnossa.” -2017 

Eniten ja vähiten valitut kurssit 
(opettajien arvio, 2017 ja 2018 kyselyt) 

 
Suosituimmat 

Vähiten 
suositut 

Historia HI1, HI2 HI4, HI5 

Yhteiskunta-
oppi 

YH1, YH2 YH3, YH4 



3.4 Muita kokemuksia ja havaintoja 
 
Opettajien avoimet kommentit kokeilusta olivat varsin kriittisiä. Näkökulmia oli luonnollisesti 
monia. Useimmin mainittiin jo aiemmin esiin tuotu huoli yleissivistyksen kapenemisesta ja siitä, että 
opiskelijat joutuvat tekemään tärkeitä valintoja jo lukion alkuvaiheessa. Monet opettajat kokivat 
kokeilun tuoman epävarmuuden stressaavana. Yksittäisissä vastauksissa mainittiin työmotivaation 
ja työn mielekkyyden kärsineen.  
 
Osassa kokeilulukioita koko yhteisön työilmapiiri näytti kärsineen. Valinnaisuuden katsottiin 
tuoneen kilpailua eri aineiden ja opettajien välille. Historian ja yhteiskuntaopin opettajien oli 
esimerkiksi vaikea nähdä uskonnon ja terveystiedon lain takaamaa erityisasemaa perusteltuna. 
Yhdessä eriarvoisten opetusvelvollisuuksien kanssa valinnaisuus näyttääkin korottavan 
oppiaineiden välisiä raja-aitoja. 
 
Eräät vastaajat kokivat epäluottamusta koko kokeilua kohtaan. Esiin nousi mm. epäilys siitä, että 
kokeilun tuloksia tullaan tulkitsemaan parhain päin ja pitämään jo lähtökohtaisesti onnistuneina. 
Mukaan on lähtenyt etupäässä lukioita, joiden johto suhtautuu kokeiluun jo valmiiksi varsin 
myönteisesti. Osa vastaajista antoi ymmärtää, että opettajien ja koulun johdon näkemykset 
uudistuksen vaikutuksista eroavat selvästi toisistaan. 
 
Aivan kaikki vastaajat eivät suhtautuneet kokeiluun kielteisesti. Osan sävy oli neutraali tai odottava, 
mutta varsinaisen positiivisia kokonaisarvioita oli niukasti. Vuoden 2017 aineistossa sellaiseksi ei 
voida tulkita yhtään vastausta, vaikka osa näki kokeilussa joitain hyviäkin puolia. Vuoden 2018 
täydentävissä vastauksissa yksi oli kokenut kokeilua kohtaan tuntemansa epäluulon vähentyneen, 
mutta vastaavasti toinen ilmoitti käyneensä entistä skeptisemmäksi.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Poimintoja kyselyaineistosta 
 
”Kokeilu ei kokonaisuudessaan tasa-arvoinen kaikkia oppiaineita kohtaan. Valinnaisuus on 
rakennettu koskemaan ainoastaan tiettyjä oppinaineita, jotka pahimmillaan kilpailevat keskenään 
opiskelijoiden valinnoista.” -2017 
 
”Pitäisi vaikuttaa valtakunnallisesti siihen, että tämä ei olisi toimeenpanokokeilu vaan että kokeilu 
haudattaisiin hiljaisesti!” -2017 

 
”Kilpailuasetelma oppiaineiden välillä on kiristynyt.” -2018 
 
”Pidän kokeilua lukion yleissivistävän tehtävän näkökulmasta huonona.” -2018 



4. Johtopäätökset 

 
Historian ja yhteiskuntaopin opettajille tehtyjen kyselyjen perusteella tuntijakokokeiluun liittyy 
useita ongelmia. Oppiaineiden näkökulmasta selkein ongelma on se, että varsinkin historian 
opiskelu näyttää vapaaehtoisuuden myötä vähenevän. Tällä on vaikutusta opiskelijoiden saaman 
opetuksen monipuolisuuteen ja heidän oppimiinsa taitoihin, mutta se vaikuttaa myös opettajien 
työllistymiseen. Osa tulevista ylioppilaista on historiallisen ja yhteiskunnallisen osaamisen kannalta 
peruskoulun tarjoaman osaamisen varassa. Huomattavasti suurempi osa on opiskellut 
reaaliaineiden kursseja hajanaisesti ja epäjohdonmukaisesti.  
 
Vastauksissa korostui huoli yleissivistyksestä, millä näytään tarkoittavan yhteisen tietopohjan lisäksi 
historialle ja yhteiskuntaopille ominaisten taitojen kehittymistä. Tällaisiksi katsotaan usein syy- ja 
seuraussuhteiden taju, lähdekriittisyys, medialukutaito ja kyky yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen. 
Näitä voidaan toki kehittää monissa muissakin oppiaineissa, mutta mikäli opiskelijan kurssivalinnat 
eivät ole johdonmukaisia, oppiminen jää pinnalliseksi. Osa opiskelijoista on varmasti kypsiä 
tekemään järkeviä valintoja, mutta kysely toi esiin selvän huolen siitä, että kaikki eivät vielä lukion 
alkuvaiheessa ole tähän valmiita. 
 
Ongelma ei rajoitu historiaan tai yhteiskuntaopin opiskeluun. Kysely osoitti selvästi, että 
valinnaisuus johtaa hyvin vaihteleviin käytäntöihin eri lukioissa. Opiskelijan valinnanvapaus ei 
kaikkialla toteudu kokeilun tarkoittamalla tavalla. Opiskelijoita ohjaavat koulutuksen järjestäjän, 
koulun johdon ja opinto-ohjaajien antamat raamit ja ohjauksen laatu ja painotukset saattavat 
vaihdella villisti eri oppilaitosten välillä.  
 
Mikäli valinnanvapaus toteutuu lukiossa kokeilun esittämässä mitassa, on kyseenlaista, voidaanko 
sen jälkeen enää puhua kaikille lukiolaisille yhteisestä yleissivistyksestä. 
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Liite: HYOL:n tuntijakokokeilun kysymykset 2017 ja 2018 
 
 
Kysymykset keväällä 2017 
 

• Kuinka monta opiskelijaa lukiossasi on? 

• Kuinka moni opiskelijoista on jättänyt osallistumatta lukiokokeiluun? 

• Kuinka monta historiaa ja yhteiskuntaoppia opettavaa opettajaa lukiossasi on? 

• Kuinka opiskelijoita on ohjattu opettajien, opinto-ohjaajien ja rehtorin toimesta kokeiluun 

osallistumisessa? 

• Miten kokeilu on vaikuttanut toteutuneiden historian kurssien määrään? 

• Miten kokeilu on vaikuttanut toteutuneiden yhteiskuntaopin kurssien määrään? 

• Mitkä historian ja yhteiskuntaopin kurssit ovat olleet suosituimpia? 

• Mitä kursseja on jätetty valitsematta tai valittu vain vähän? 

• Miten kokeilu on vaikuttanut ryhmäkokoihin? 

• Onko kokeilulla ollut vaikutusta opettajien kurssikertymään ja työnmäärään? Millaisia 

vaikutuksia? 

• Mitä muita lukiokokeilua koskevia seikkoja haluaisit tuoda esille? 

 
 
 
Kysymykset keväällä 2018 
 

• Vastasitko keväällä 2017 kyselyn ensimmäiseen osaan? 

• Kuinka monta opiskelijaa lukiossasi on? 

• Kuinka moni opiskelijoista on jättänyt osallistumatta lukiokokeiluun? 

• Kuinka monta historiaa ja yhteiskuntaoppia opettavaa opettajaa lukiossasi on? 

• Onko opiskelijoiden ohjaaminen kurssi- ja ainevalinnoissa muuttunut tuntijakokokeilun myötä? 

Miten? 

• Miten kokeilu on vaikuttanut toteutuneiden historian kurssien määrään? 

• Miten kokeilu on vaikuttanut toteutuneiden yhteiskuntaopin kurssien määrään? 

• Mitkä historian ja yhteiskuntaopin kurssit ovat olleet suosituimpia? 

• Mitä kursseja on jätetty valitsematta tai valittu vain vähän? 

• Miten kokeilu on vaikuttanut ryhmäkokoihin? 

• Onko kokeilulla ollut vaikutusta opettajien kurssikertymään ja työnmäärään? Millaisia 

vaikutuksia? 

• Muuttuivatko käsityksesi tuntijakokokeilun vaikutuksista toisen kokeiluvuoden aikana? Miten? 

• Mitä muita lukiokokeilua koskevia seikkoja haluaisit tuoda esille? 

 
 


