
Kuhmon kaupungin lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle lukiolaiksi ja laiksi 

ylioppilastutkinnon järjestämisestä annetun lain muuttamisesta (OKM/41/010/2017) 

Kuhmon kaupunki toteaa, että luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle lukiolaiksi ja laiksi 

ylioppilastutkinnon järjestämisestä annetun lain muuttamisesta on suurelta osin hyvä ja kannatettava. 

Kommentit esityksestä lukiolaiksi: 

Alueellisuuskriteerin poistaminen oppilaitosten yhteistyön vaatimuksista antaa koulutuksenjärjestäjille 

nykyistä paremmat edellytykset yhteistyön toteuttamiselle. 

Opintopisteiden käyttäminen opintojen mitoitusperusteena on perustelu uudistusehdotus, joka sekä 

selkeyttää yhteistyötä korkeakoulujen kanssa että sopii nykyistä kursseilla mitattavaa käytäntöä paremmin 

lukio-opintoihin.  

Terveystiedon esiin nostaminen yksittäisenä oppiaineena laissa ei ole tarpeen, joten maininnan 

poistaminen on looginen asia. 

Lukiodiplomien suorittamisen laajentaminen koskemaan nykyistä useampia aineita on kannatettava asia. 

Temaattisten opintojen tavoitteiden ja sisältöjen vapauttaminen paikallisesti päätettäväksi on kannatettava 

asia. 

Lukioiden ja korkeakoulujen välillä tehtävässä yhteistyössä koulutuksenjärjestäjillä tulee olla oikeus päättää 

yhteistyön tavoista. Lukioita ei tule velvoittaa järjestämään osaa lukion oppimäärän opetuksesta 

yhteistyössä yhden tai useamman korkeakoulun kanssa. Lukioiden toimintaympäristöt ja opiskelijat 

saattavat poiketa merkittävästi toisistaan eri puolilla maata ja sama toimintapa ei sovi kaikkiin lukioihin. 

Opinto-ohjauksen vahvistaminen lukiossa on tärkeä asia. Lukion keskeyttävien ja tuoreiden ylioppilaiden 

oikeus opinto-ohjaukseen ovat myös perusteltuja muutoksia. 

Erityisopetuksen aseman vahvistaminen lukiossa on hyvä asia ja on tarpeellista, että se näkyy laissakin. 

Suullisen kielitaidon merkityksen vahvistaminen on hyvä asia. 

Ehdotus lukiolaiksi sisältää useita hyviä uudistuksia, mutta samalla se lisää merkittävästi lukioiden 

velvollisuuksia ja kasvattaa toimintamenoja. Olisi selkeämpi, jos uudistuksista aiheutuvat kustannukset 

näkyisivät yksikköhintojen korotuksina pikemminkin kuin kuntien omavastuuosuuksien pienennyksinä. 

Kommentit esityksestä laiksi ylioppilastutkinnon järjestämisestä 

Lukiokoulutuksen järjestäjillä ei nykyisin ole velvoitetta ottaa muita kuin omia opiskelijoitaan suorittamaan 

ylioppilastutkinnon kokeita.  Lukiokoulutuksen järjestäjillä tulee jatkossakin olla oikeus päättää siitä, ketkä 

kokelaat voivat osallistua kokeisiin sen tiloissa. Lukioihin on rakennettu valmiudet sähköisiin 

ylioppilaskokeisiin tiettyä opiskelijamäärää varten ja niillä ei välttämättä ole valmiuksia järjestää 

ylioppilaskokeita ennakoitua suuremmalle kokelasmäärälle.  

Hyväksytyn kokeen uusimiskertojen määrälle on asetettava raja, koska rajoittamaton korottamisoikeus voi 

johtaa siihen, etteivät kokelaat suhtaudu kokeisiin tarvittavalla vakavuudella ja lukioiden opettajien 

kokeiden tarkastamiseen sekä ylioppilaskokeiden valvontaan käyttämä aika voivat kasvaa merkittävästi. 

Lisäksi laissa tulisi määritellä, ketkä ovat oikeutettuja uusimaan kokeita nykyistä käytäntöä useammin. 
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