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LAUSUNTOPYYNTÖ OKM/41/010/2017 

 

Nurmijärven kunnan lausunto hallituksen esitykseksi eduskunnalle lukiolaiksi ja laiksi 

ylioppilastutkinnon järjestämisestä annetun lain muuttamisesta 

Lakiluonnoksessa esitetään, että ylioppilastutkinnon kokeiden uusimiskertoja koskevista 

rajoituksista luovuttaisiin ja koulutuksen järjestäjille säädettäisiin velvollisuus järjestää 

kokeet myös ylioppilastutkinnon jo suorittaneelle henkilölle, joka uusii tutkintoon 

sisältyvän kokeen tai täydentää tutkintoaan, sekä henkilölle, joka suorittaa erillisen 

kokeen. Nurmijärven kunta ei pidä hyvänä esitettyä muutosta. Toteutuessaan muutos 

tarkoittaisi sitä, että ylioppilastutkinnon uusijoiden määrät saattaisivat vaihdella runsaasti 

eri vuosina ilman, että oppilaitoksilla olisi mahdollisuutta ennalta varautua 

ylioppilastutkinnon kokeiden suorittajamääriin. Tämä voi johtaa tilanteisiin, joissa 

sähköisiin kirjoituksiin varustetut tilat eivät riitä tai opettajille tulee kohtuutonta lisätyötä 

kokeiden korjaamisessa. Lisäksi rajaton uusimismahdollisuus laskee ylioppilaskokeen 

arvostusta ja merkitystä lukion oppimäärässä määriteltyjen osaamisen tavoitteiden 

saavuttamisessa. Rajattoman uusimismahdollisuuden sijaan Nurmijärven kunnan 

mielestä mahdollisuuksia uusia koe voisi lisätä nykyisestä yhdestä kerrasta esim. 

kolmesta viiteen (3-5) kertaan.  

 

Lakiluonnoksessa esitetään myös, että osa lukion oppimääristä olisi vastaisuudessa 

järjestettävä yhteistyössä yhden tai useamman korkeakoulun kanssa. Sinänsä lukioiden 

ja korkeakoulujen yhteistyön tiivistäminen on kannatettava ajatus. Tiivistäminen voi 

käytännön tasolla tuottaa haasteita Uudellamaalla, jossa on maan laajin lukioverkko. 

Miten alueen korkeakoulut pystyvät vastaamaan tähän velvoitteeseen resurssien 

näkökulmasta? Tästä syystä Nurmijärven kunta esittää, että yhteistyökumppaniksi sopisi 

myös sellainen oppilaitos, joka tarjoaa ylioppilaille suunnattua ammatillista koulutusta.  

 

Esityksen mukaan oppimäärien ja niihin kuuluvien opintojen mitoitus muutettaisiin 

kursseista opintopisteiksi. Opintopisteisiin siirtyminen mahdollistaa monipuolisempien 

opintokokonaisuuksien muodostamisen. Nurmijärven kunta suhtautuu myönteisesti 

esitettyyn muutokseen.  

 

Nurmijärven kunta kannattaa opintojen aikaisen henkilökohtaisen ohjauksen 

vahvistamista. Sen sijaan lakiluonnokseen kirjattu opintojen jälkeinen ohjausvelvoite lisää 

lukioiden opinto-ohjaajien työmäärää merkittävästi. Hallituksen esityksen mukaan noin 

70 % uusista ylioppilaista ei pääse jatko-opintoihin. Esityksen vaikutusta laskettaessa on 

arvioitu, että laskennallisesti ohjausta annettaisiin henkilöä kohden 30 minuuttia, mikä on 

suhteellisen pieni ja on todennäköisesti riittämätön määrä ohjauksen tarpeeseen nähden. 

Nurmijärven kunta painottaa, että hallituksen on huolehdittava siitä, että koulutuksen 

järjestäjät saavat riittävät resurssit jälkiohjauksen asianmukaiseen hoitamiseen.  


