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82 § Lausunto Opetus- ja kulttuuriministeriölle ylioppilastutkintoa koskevan 

lainsäädännön uudistamisesta 
 
DA:162/071/2018 
 
Sivistyslautakunta 
28.8.2018 
 
Esittely: Opetus- ja kulttuuriministeriö on pyytänyt Kaarinan kaupungilta lausuntoa ylioppi-

lastutkintoa koskevan lainsäädännön uudistamisesta. Lausuntoaika päättyy 
3.9.2018. Lisäaikapyyntöön Opetus- ja kulttuuriministeriö on vastannut: ”Toi-
vomme, että voisitte lähettää 3.9. mennessä lausuntoluonnokset ja virallisen lau-
sunnot sitten, kun toimielimenne ovat pitäneet kokoukset. Näin saamme varmuu-
della lausuntojenne sisällön huomioitua asioiden jatkokäsittelyssä.” Koska seu-
raava kaupunginhallitus kokoontuu vasta 10.9., niin sivistyslautakunta lähettää 
pyydetysti lausuntoluonnoksen ministeriöön. Kaupunginhallitus antaa lopullisen 
lausunnon. 

 
 Lausuntonaan Kaarinan kaupunki esittää seuraavaa: 
 
 ”Ylioppilastutkintolain uudistaminen on tarpeellista ja ajankohtaista lukiolain 

uudistumisen, lukiokoulutuksen kehittämisen ja digitaalisen ylioppilastutkinnon 
järjestämisen kannalta. Uudistuksessa on otettu hyvin huomioon Gaudeamus 
Igitur-työryhmän esitykset ja kentältä saatu palaute. 

 Uudistuksen keskeisin piirre, kirjoitettavien aineiden vähimmäismäärän muut-
tuminen neljästä viiteen kokeeseen painottaa reaaliaineiden yleissivistävää 
merkitystä ja samanaikaisesti mahdollisesti parantaa matematiikan ja toisen 
kotimaisen kielen asemaa lukiokoulutuksessa. Lain lopulliset vaikutukset voi-
vat kuitenkin olla erilaiset korkeakoulujen valintauudistuksen takia. Tutkinnon 
eri arvosanojen painottaminen todistuspohjaisessa valinnassa voi johtaa lain 
puitteissa tutkintorakenteen yksipuolistumiseen ja sitä kautta vaikuttaa opiske-
lijoiden ainevalintoihin lukion aikana. 

 Lakiesityksen myötä poistuu myös opiskelijan velvollisuus valita ilmoittautumi-
sen yhteydessä oppiaineita pakollisiksi tai ylimääräisiksi. Esitys on kannatet-
tava ja vähentää vääristä valinnoista johtuneita hylkäyksiä. 

 Tutkinnon järjestäminen englanninkielisenä koskettaa Kaarinan opiskelijoita 
erittäin harvoin. Englanninkielisellä tutkinnolla on merkitystä varsinkin työvoi-
maperäisen maahanmuuton tukemiseksi. Lounais-Suomen alueen talouskas-
vun kannalta on erinomaista, että yksittäinen opiskelija voi suorittaa tutkinnon 
kokeita englanniksi myös kouluissa, joissa opetus tapahtuu kotimaisilla kielillä. 

 Mahdollisuus erillisinä suoritettujen kokeiden sisällyttämisestä tutkintoon pa-
rantaa kaupungissa aikuislinjan ja yhdistelmäopintoja suorittavien opiskelijoi-
den mahdollisuuksia tutkinnon läpäisyyn. Se motivoi kokeilemaan opiskelua ja 
kasvattaa motivaatiota täydentää yksittäisten kokeiden suorittamista koko tut-
kinnoksi. Lakiesitys tukee tässä elinikäistä oppimista ja on kannatettava.” 

 
 Sähköinen oheismateriaali, Lausuntopyyntö  
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  Sähköinen oheismateriaali, Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ylioppilas-

tutkinnosta ja lukiolain muuttamisesta  
  
 
Valmistelija: Rehtori Kimmo Laitinen, p. 050 3731291 
 Vs. johtava rehtori Kaj Kanervavuori p. 050 3732419 
 
Ehdotus: Vs. sivistysjohtaja Mika Rantanen 
 
 Sivistyslautakunta  
 

1 esittää kaupunginhallitukselle, että Opetus- ja kulttuuriministeriölle 
annetaan esittelyssä kerrottu lausunto; 

  
2 lähettää esittelyssä kerrotun lausuntoluonnoksen 3.9.2018 men-

nessä Opetus- ja kulttuuriministeriölle. 
 
Päätös § 82: Päätösehdotus hyväksyttiin. 

 
 

Ote: Opetus- ja kulttuuriministeriö 
 Kaarinan kaupunginhallitus 
 
 
 
 
Otteen pöytäkirjasta oikeaksi 
todistaa 
 
 
Kaarina 29.8.2018 

 

 toimistosihteeri Anne Kuhmonen 
 


