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Hei,
Opetustoimenjohtaja Lari Marjamäki ja allekirjoittanut valmistelimme lausunnon 
ylioppilastutkinnosta ja tallensimmekin sen lausuntopalveluun, mutta se ei näy kaikkien 
lausunnonantajien listassa. Yritin tallentaa sen uudelleen, mutta sekään ei onnistunut. Itse 
lausunto(luonnos?) näkyy lausuntopalvelussa valmistelijoina Lari Marjamäki ja Virpi Nyman. 
Työstimme sitä sinne 17.8.2018.
Alla lausuntopalvelussa oleva tekstimme:

Kauhajoen kaupungin lausunto:
Kauhajoen kaupunki suhtautuu pääsääntöisesti myönteisesti esitettyihin muutoksiin.
Haluamme kuitenkin ottaa kantaa 4§:n mukaiseen koulutuksen järjestäjän velvollisuuteen 
järjestää ylioppilastutkintokokeet ko. lukion entisille opiskelijoille. On vaikeaa arvioida, 
miten paljon uusivia tutkinnon jo suorittaneita lukioihin tulee. Haasteita voi aiheutua 
tilojen ja valvontajärjestelyiden suhteen, mikäli korottajia tai täydentäjiä ilmoittautuu 
runsaasti verrattuna koulutuksen järjestäjän lukion kokoon. Edellä mainittuun tilanteeseen 
varautuminen on haasteellista sekä käytännön järjestelyiden että kustannusten ennakoinnin 
näkökulmasta.
Näkemyksemme mukaan lain 9§:ssä ehdotettu pakollisten ja ylimääräisten kokeiden 
sitovasta määräämisestä luopuminen nopeuttaa tutkintojen suorittamista. Pohdimme 
kuitenkin sitä, että tuleeko määräyksiin tarkennus pakollisen äidinkielen kokeen osalta.
Lain 11§:ssä ehdotettu tutkintouudistus ei näkemyksemme mukaan välttämättä 
monipuolista kokelaiden tutkintoja, mikäli yliopistojen sekä ammattikorkeakoulujen 
valintapisteytysmallit eivät tue tätä suuntausta.

Keskeinen sisältö:
Kauhajoen kaupunki suhtautuu pääsääntöisesti myönteisesti esitettyihin muutoksiin.
Haluamme kuitenkin ottaa kantaa 4§:n mukaiseen koulutuksen järjestäjän velvollisuuteen 
järjestää ylioppilastutkintokokeet ko. lukion entisille opiskelijoille. On vaikeaa arvioida, 
miten paljon uusivia tutkinnon jo suorittaneita lukioihin tulee. Haasteita voi aiheutua 
tilojen ja valvontajärjestelyiden suhteen, mikäli korottajia tai täydentäjiä ilmoittautuu 
runsaasti verrattuna koulutuksen järjestäjän lukion kokoon. Edellä mainittuun tilanteeseen 
varautuminen on haasteellista sekä käytännön järjestelyiden että kustannusten ennakoinnin 
näkökulmasta.
Näkemyksemme mukaan lain 9§:ssä ehdotettu pakollisten ja ylimääräisten kokeiden 
sitovasta määräämisestä luopuminen nopeuttaa tutkintojen suorittamista. Pohdimme 
kuitenkin sitä, että tuleeko määräyksiin tarkennus pakollisen äidinkielen kokeen osalta.
Lain 11§:ssä ehdotettu tutkintouudistus ei näkemyksemme mukaan välttämättä 
monipuolista kokelaiden tutkintoja, mikäli yliopistojen sekä ammattikorkeakoulujen 
valintapisteytysmallit eivät tue tätä suuntausta.
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