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§ 77
Lausunto ylioppilastutkintoa koskevan lainsäädännön uudistamisesta

MliDno-2018-266

Valmistelija / lisätiedot:
Jari Kinnula
jari.kinnula@mikkeli.fi
johtava rehtori

Opetus- ja kulttuuriministeriö on pyytänyt 21.6.2018 Mikkelin kaupungilta lausuntoa 
ylioppilastutkintoa koskevan lainsäädännön uudistamisesta (OKM/22/010/2018). 
Lausunto on annettava 3.9.2018 mennessä.

Esityksen pääasiallinen sisältö:

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki ylioppilastutkinnosta. Laki ja sen nojalla 
annettava valtioneuvoston asetus korvaisivat voimassa olevan ylioppilastutkinnon 
järjestämisestä annetun lain ja ylioppilastutkinnosta annetun valtioneuvoston 
asetuksen.

Esityksen tavoitteena on tukea lukiokoulutuksen uudistukselle ja uudelle lukiolaille 
asetettujen tavoitteiden toteutumista. Ylioppilastutkinnon asemaan lukiokoulutuksen 
opetussuunnitelman mukaisten tietojen ja taitojen saavuttamista mittaavana ja 
yleisen jatko-opintokelpoisuuden tuottavana päättötutkintona ei ehdoteta 
muutoksia. Ylioppilastutkintolautakunnan asemaa tutkintoa toimeenpanevana 
viranomaisena, oikeutta suorittaa ylioppilastutkinto tai tutkintoaineita ei myöskään 
muutettaisi.

Ylioppilastutkinnon rakennetta ehdotetaan muutettavan. Mikäli tutkintoa suorittava 
kokelas päättää osallistua reaaliaineen kokeeseen, olisi hänen suoritettava nykyisen 
yhden reaaliaineen kokeen sijasta kaksi reaaliaineen koetta taikka yksi reaaliaineen 
koe ja yksi vieraan kielen koe. Samalla ylioppilastutkinnon kokeisiin 
ilmoittautumiseen liittyviä menettelyitä joustavoitettaisiin. Kokelaan ei enää tarvitsisi 
ilmoittautumisen yhteydessä sitovasti valita kokeita pakollisiksi tai ylimääräisiksi. 
Myöskään kokelaan ilmoittautumista eritasoisiin kokeisiin samassa tutkinto-aineessa 
ei rajoitettaisi. Tutkinnon rakenne ja valinnaisuusaste säilyisivät muuten nykyisellään.

Nykyisestä poiketen hylätyn ylioppilastutkinnon yhteydessä suoritetut hyväksytyt 
kokeet voisi sisällyttää aloitettavaan uuteen tutkintoon kolmen vuoden ajan aiemmin 
suoritetun kokeen hyväksymisestä. Lisäksi erillisinä kokeina suoritetut hyväksytyt 
kokeet voitaisiin sisällyttää yli-oppilastutkintoon kolmen vuoden ajan erillisen kokeen 
hyväksymisestä.

Tutkinto tulisi nykyistä vastaavasti suorittaa pääsääntöisesti enintään kolmena 
peräkkäisenä tutkintokertana. Tutkinnon suorittamisajan pidentymisen edellytyksiä 
kuitenkin muutettaisiin. Kokelas, joka on osallistunut vähintään yhteen 
tutkintokertaan ja sairastumisen, ulkomailla tapahtuvan päätoimisen opiskelun tai 
muun niihin rinnastettavan painavan syyn vuoksi on estynyt osallistumasta 
tutkintokerran kokeisiin, voisi jatkaa tutkinnon suorittamista enimmäisajan 
päättymistä välittömästi seuraavana tutkintokertana. Jos kokelas on mainitun syyn 
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vuoksi estynyt osallistumasta kahden peräkkäisen tutkintokerran kokeisiin, hän voisi 
jatkaa tutkinnon suorittamista enimmäisajan päättymistä välittömästi seuraavina 
kahtena tutkintokertana.

Ylioppilastutkinnon voisi jatkossa suorittaa myös englanniksi. Englanninkielisen 
ylioppilastutkinnon voisi suorittaa opiskelija, joka suorittaa tai on suorittanut 
lukiokoulutuksen oppimäärän tai tutkintoon osallistumisen perusteena olevan 
ammatillisen tutkinnon pääosin englannin kielellä, sekä erityisestä syystä myös muu 
henkilö, jolla voidaan katsoa olevan riittävät kielelliset edellytykset englanninkielisen 
tutkinnon suorittamiseen. Englanninkielinen ylioppilastutkinto vastaisi rakenteeltaan 
suomeksi tai ruotsiksi suoritettavaa tutkintoa.

Lisäksi lukiolaissa ehdotetaan korjattavan viittaukset kumottavaan 
ylioppilastutkinnon järjestä-misestä annettuun lakiin. Ehdotetut lait ovat tarkoitetut 
tulemaan voimaan 1 päivänä elokuuta 2019. Ehdotettuja ylioppilastutkinnon 
suorittamista koskevia muutoksia sovellettaisiin kokelaisiin, jotka aloittavat 
ylioppilastutkinnon suorittamisen aikaisintaan kevään 2021 tutkintokerralla.

Esitys lausunnoksi:

Kasvatus- ja opetuslautakunta pitää ehdotettuja muutoksia ylioppilastutkinnon 
uudistamiseen pääosin kannatettavia. Ylioppilastutkinnon nopeaa suorittamista 
tukevat toimenpiteet, kuten hyväksyttyjen kokeiden sisällyttäminen hylätyn tutkinnon 
uusimiseen, ovat tervetulleita.

Hallituksen esitys rajattomasta ylioppilastutkinnon kokeiden uusimisesta tuo 
koulutuksen järjestäjille lisätyötä ja resurssien tarvetta: Sähköisen ylioppilastutkinnon 
myötä tilojen riittävyys on monille koulutuksen järjestäjille haasteellista jo olemassa 
olevien kokelaiden ylioppilaskirjoitusten toteuttamiseksi. Jos uusia kokelaita tulee 
kokeiden uusimiseen paljon, on vaarana, että lukioiden tilakapasiteetti ei riitä.

Uusijat kasvattavat myös järjestelyjen vaatimia resursseja. Lautakunta näkeekin 
tärkeänä, että koulutuksen järjestäjille korvataan uusijoista aiheutuva lisätyö.

Hallitusohjelman mukaisesti on huolehdittava siitä, että kunnille ei tule 
lisäkustannuksia muutosten vaatimien toimenpiteiden takia.

Ehdotus
Esittelijä: Virpi Siekkinen

Kasvatus- ja opetuslautakunta antaa opetus- ja kulttuuriministeriölle lausuntonaan 
ylioppilastutkintoa koskevan lainsäädännön uudistamisesta seuraavaa:
- kasvatus- ja opetuslautakunta pitää ehdotettuja muutoksia ylioppilastutkinnon 
uudistamiseen pääosin kannatettavia. Ylioppilastutkinnon nopeaa suorittamista 
tukevat toimenpiteet, kuten hyväksyttyjen kokeiden sisällyttäminen hylätyn tutkinnon 
uusimiseen, ovat tervetulleita.
- hallituksen esitys rajattomasta ylioppilastutkinnon kokeiden uusimisesta tuo 
koulutuksen järjestäjille lisätyötä ja resurssien tarvetta: Sähköisen ylioppilastutkinnon 
myötä tilojen riittävyys on monille koulutuksen järjestäjille haasteellista jo olemassa 
olevien kokelaiden ylioppilaskirjoitusten toteuttamiseksi. Jos uusia kokelaita tulee 
kokeiden uusimiseen paljon, on vaarana, että lukioiden tilakapasiteetti ei riitä.
- uusijat kasvattavat myös järjestelyjen vaatimia resursseja. Lautakunta näkeekin 
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tärkeänä, että koulutuksen järjestäjille korvataan uusijoista aiheutuva lisätyö.
- hallitusohjelman mukaisesti on huolehdittava siitä, että kunnille ei tule 
lisäkustannuksia muutosten vaatimien toimenpiteiden takia.

Päätös
Hyväksyttiin.

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastettiin kokouksessa.

Tiedoksi
Opetus- ja kulttuuriministeriö, lukiot
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Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta sekä 3.9.2018 kaupungin yleisessä 
tietoverkossa julkaistusta pöytäkirjasta jäljennetyn otteen oikeaksi todistaa.
Mikkelissä
03.09.2018

Tanja Koistinen
toimistosihteeri

Tiedoksianto asianosaiselle
Lähetetty tiedoksi sähköpostilla 3.9.2018.

Opetus- ja kulttuuriministeriö, lukiot

Tuija Kärkkäinen, toimistosihteeri
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Muutoksenhakukielto
§77

Muutoksenhakukielto
Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. 
Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.


