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Nuorisovaltuuston lausunto Nurmijärven lukion, 

Seitsemän veljeksen koulun ja Rajakaaren 

hankesuunnitelmista 
 

Nurmijärven nuorisovaltuusto on perehtynyt käsittelyssä oleviin 

hankesuunnitelmiin ja niihin liittyviin taustamateriaaleihin, kuten nuorille 

tehdyn kyselyn tuloksiin sekä vaikutusten ennakkoarviointiin. 

Nuorisovaltuusto lausuu hankesuunnitelmista seuraavaa: 

 

Nurmijärven lukio 

 

Talous 

 

Nuorisovaltuusto pitää kunnan talouden kestävyyttä tärkeänä. Lukiovaihtoehtoja tarkasteltaessa 

tulee ottaa huomioon eri vaihtoehtojen vaikutukset sekä investointi- että käyttötalouskustannuksiin. 

Jokaisen vaihtoehdon investointikustannukset ovat suuret. Rajamäelle keskitetyn lukion mallissa ei 

ole ollenkaan mukana uusia liikuntatiloja kirkonkylälle, eikä kahden toimipisteen mallin 

kustannuksissa ole otettu huomioon Nurmijärven yhteiskoulussa olevien lukion opetustilojen 

vaatimia parannuksia. Kun otetaan huomioon vielä se, että näin laajojen rakennushankkeiden 

kustannusarviot eivät yleensä ole erityisen tarkkoja, voidaan investointikustannusten tulkita olevan 

eri vaihtoehdoissa melko lähellä toisiaan, eikä minkään vaihtoehdon valintaa voida perustella 

merkittävästi edullisemmalla investointikustannuksella. Lukion käyttötalouteen kohdistamien 

kustannusten voidaan kuitenkin todeta olevan selkeästi pienempiä keskitetyn lukion malleissa 

kahden toimipisteen vaihtoehtoon verrattuna. 

 

Opetus, kurssitarjonta ja opiskelijoiden yhdenvertaisuus 

 

Nuorisovaltuusto katsoo, että tärkeä lukiopäätöksissä huomioon otettava asia on tarjottavan 

koulutuksen kokonaisvaltainen korkea laatu. Tähän liittyy muun muassa opintojen joustavuus ja 

tukipalveluiden saatavuus. On selvää, että keskitetty lukio pystyy tarjoamaan opiskelijoille 

merkittävästi laajemman ja joustavamman kurssitarjonnan. Ylioppilastodistuksen merkitys 

korkeakouluopintoihin hakeutumisessa on kasvanut viime vuosina merkittävästi, ja onkin erittäin 

tärkeää, että opiskelijat pystyvät suunnittelemaan opintonsa niin, että he saavat suoritettua 

tarvittavat kurssit oikeaan aikaan. Tämä toteutuu tarjoamalla tarpeeksi laajasti valtakunnallisia 
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pakollisia ja syventäviä kursseja. Kun valikoima on riittävä, vältytään tilanteilta, joissa opiskelija 

joutuu valitsemaan kahden samaan aikaan pidettävän kurssin väliltä. Laajempi kurssitarjotin antaa 

mahdollisuuden joustavaan opintojen suunnitteluun, jolloin opiskelijan ei välttämättä tarvitse valita 

aineita, jotka kirjoittaa, kovin aikaisin ja kirjoitussuunnitelmien muuttaminen esimerkiksi toisen 

vuosikurssin aikana on vielä mahdollista. Yhden toimipisteen lukiossa voidaan suuremman 

opiskelijamäärän vuoksi tarjota myös kattavammat ja helpommin saavutettavat opiskelijahuollon, 

erityisopetuksen ja opinto-ohjauksen palvelut. Nuorisovaltuusto näkee myös lukio-opetuksen 

tasa-arvoisuuden tärkeänä. Tällä hetkellä Nurmijärven lukion eri toimipisteissä tasa-arvo ei toteudu 

opetusryhmien ollessa säännönmukaisesti pienempiä toisessa toimipisteessä. 

 

 

Erillisyys ja toimivat lukiotilat 

 

Nuorisovaltuuston mielestä lukion erillisyys peruskoulusta sekä tilojen että toiminnan osalta toisi 

monia hyötyjä. Erillisessä lukiossa opettajat erikoistuisivat kokonaan lukio-opetukseen, mikä 

luonnollisesti mahdollistaisi paremmin opetuksen tasoon ja sen kehittämiseen panostamisen. Myös 

yleisesti lukiotoiminnan kehittäminen tulevaisuudessa olisi helpompaa, jos samoissa tiloissa 

toimiva peruskoulu ei asettaisi rajoitteita, ja tämä pätee yhtä lailla myös peruskoulun toimintaan. 

Lukioikäisten nuorten näkökulmasta lukion erillisyys peruskoulusta tekee lukiosta huomattavasti 

houkuttelevamman vaihtoehdon. Esimerkiksi moni nuori valitsee kunnan ulkopuolisen lukion 

nimenomaan siksi, ettei halua jatkaa vanhassa yläkoulussaan. Fyysinen erillisyys mahdollistaisi 

myös tilojen suunnittelemisen täysin huomattavasti peruskoulusta eroavan lukiokoulutuksen 

tarpeiden mukaan. Omat tilat parantaisivat lisäksi lukio-opiskelijoiden viihtyvyyttä ja 

opiskelurauhaa. 

 

 

Sijainti ja saavutettavuus 

 

Kunnan nuorille tekemän kyselyn mukaan nuoret kokevat, että lukion helppo saavutettavuus 

julkisella liikenteellä on erittäin tärkeää ja lukion fyysinen sijainti oman kodin lähellä on siihen 

nähden toissijaista. Nuorisovaltuusto uskoo, että hyvillä julkisen liikenteen yhteyksillä lukion 

saavutettavuus varmistuisi myös yhden toimipisteen mallissa. Vaikka siirtyminen yhden 

toimipisteen malliin kasvattaisikin joidenkin opiskelijoiden koulumatkan pituutta, ei etäisyys lukioon 

kasvaisi missään päin kuntaamme kohtuuttomaksi. Nuoret liikkuvat tälläkin hetkellä myös muissa 
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kunnissa oleviin lukioihin. Esimerkiksi Rajamäeltä hakeudutaan jo nyt usein opiskelemaan 

Hyvinkään lukioon.  

 

Viime vuosina Klaukkalassa sijaitsevan Arkadian yhteislyseon sisäänpääsyrajassa on ollut 

kasvava trendi, eikä Arkadia ole pystynyt tarjoamaan opiskelupaikkaa kaikille halukkaille. 

Lukioverkoston tulee olla maantieteellisesti tasapainoinen kunnan alueella, eikä lukiokoulutuksen 

keskittäminen Rajamäelle ole tämän vuoksi realistinen vaihtoehto. Keskittämällä kunnallinen 

lukiokoulutus kirkonkylään voitaisiin varmistaa se, että kohtuullisen matkan päässä kunnan 

suurimmasta taajamasta sijaitsee tulevaisuudessakin laadukas lukio, johon pääsee myös 

matalammalla keskiarvolla. Valittaessa lukion tarkkaa sijoituspaikkaa Kirkonkylällä tulisi huomioida 

erityisesti paikan saavutettavuus ja rakentamiskustannukset.  

 

 

Tulevaisuus 

 

Nuorisovaltuuston mielestä lukioratkaisussa tulee painottaa pitkän aikavälin vaikutuksia ja katsoa 

pitkälle tulevaisuuteen. Tästä näkökulmasta keskitetty lukio on selkeästi joustavampi ja varmempi 

vaihtoehto. Yhtä suurempaa ja erillistä, moderneissa tiloissa toimivaa lukiota olisi helpompaa ja 

edullisempaa muunnella vastaamaan esimerkiksi lukio-opetuksen ja lukion opiskelijamäärien 

suuriinkin muutoksiin. Keskitetty lukioratkaisu olisi myös tilojen kannalta riskittömämpi, sillä 

nykyiset Kirkonkylän toimipisteen tilat vaativat todennäköisesti kunnostusta lähitulevaisuudessa 

eivätkä joka tapauksessa tälläkään hetkellä vastaa täysin nykyaikaisen lukiokoulutuksen tarpeisiin. 

Keskitetyn lukion sijoittamista Kirkonkylään puoltaa kunnan palveluverkon tasapuolinen 

kehittäminen pitkällä aikavälillä. Kunnallisen lukiokoulutuksen tulee olla saavutettavissa joka 

puolelta kuntaa. 

 

 

Yhteenveto 

 

Nuorisovaltuusto muistuttaa, että tulevaisuuden kehityskulut ovat aina epävarmoja eikä 

nykytilannetta voida pitkittää vain siksi, että ei olla varmoja tulevaisuuden tuomista vaatimuksista ja 

mahdollisuuksista. Nurmijärven lukiolla on merkittäviä tilahaasteita, ja niiden vuoksi nyt on 

välttämätöntä tehdä jokin pitkäaikaisempi ratkaisu lukiokoulutuksen järjestämisestä. Edellä 

mainituilla perusteilla nuorisovaltuusto suosittaa, että esillä olleista lukiovaihtoehdoista toteutetaan 

vaihtoehto VE 1, eli lukio sijoitetaan yhden toimipisteen mallilla kirkonkylään. Nuorisovaltuusto 
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näkee, että tämä olisi pitkällä aikavälillä kunnan lukiokoulutuksen tulevaisuuden sekä 

kokonaiselinvoiman kannalta toimivin ratkaisu. 

 
 
Rajamäen kampus 
 

Nuorisovaltuuston mielestä kirjaston ja nuorisotilan sijoittaminen samaan yhteyteen on hyvä ajatus. 

Samoja tiloja voitaisiin hyödyntää useampaan eri tarkoitukseen, mikä helpottaisi esimerkiksi 

suurempien tilaisuuksien järjestämistä ja parantaisi tilojen käyttöastetta. Eri käyttäjäkunnat 

löytäisivät myös helpommin uusien palveluiden pariin, erityisesti nuoret kirjastoon. Nuorisotiloja 

voitaisiin paremmin hyödyntää muillekin kuin nuorille kohdennettavassa toiminnassa, ja nuoret 

voisivat käyttää tiloja myös kesken koulupäivän. 

 

Rajakaaren osalta nuorisovaltuustoa arveluttaa, pystyttäisiinkö mahdollisella Rajakaaren 

peruskorjauksella varmistamaan puhdas sisäilma tulevaisuudessa. Nuorisovaltuusto katsoo, että 

kaikkien rakennettavien tai peruskorjattavien tilojen tulee olla turvallisia sekä toimivia myös 

tulevaisuudessa ja että Rajakaaren peruskorjaaminen on tästä näkökulmasta riskialtis vaihtoehto. 
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