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Lausuntopyyntö 24.01.2018 

 

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle 

lukiolaiksi ja laiksi ylioppilastutkinnon järjestämisestä annetun lain 

muuttamisesta 

Suomen opiskelijakuntien liitto - SAMOK ry kiittää mahdollisuudesta lausua 

luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle lukiolaiksi ja laiksi 

ylioppilastutkinnon järjestämisestä annetun lain muuttamisesta, ja lausuu 

kunnioittaen seuraavaa. 
 

Opiskelijoiden hyvinvointi 
 

Esityksen mukaisesti lukiokoulutuksessa kiinnitetään jatkossa entistä 

paremmin huomiota opiskelijoiden hyvinvointiin. On tärkeää että lukion 

opintojen ohjausta vahvistetaan jatkossa ja opiskelijan henkilökohtaista 

ohjausta lisätään. Tähän tulee myös kohdistaa tarvittavat resurssit. SAMOK 

kiittää esityksestä jonka mukaan myös valmistuneille tulee mahdollisuus saada 

ohjausta ja painottaa että tämä on tärkeä toimi koulutuksellisen tasa-arvon 

kehittämisessä. 

 

SAMOK pitää kannatettavana esitystä jolla turvataan erityisopetusta tai 

muuta oppimisen tukea. On tärkeää että lukiokoulutus on saavutettavaa 

kaikille ja tuen tarpeessa olevat ovat yhdenvertaisessa asemassa riippumatta 

opiskelupaikasta. 

 

SAMOK pitää kannattavana kehitystä koulukiusaamiseen puuttumisessa 

mutta odottaa että kohtaa edelleen tarkennetaan ja velvoitetta vahvistetaan 

entisestää esimerkiksi seuraavanlaisella kirjauksella:  “Koulun opettajan tai 

rehtorin tulee ryhtyä toimiin tietoonsa tulleen koulussa tai koulumatkalla 

tapahtuneen kiusaamisen, häirinnän ja väkivallan lopettamiseksi sekä ilmoittaa 
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tästä niihin syyllistyneen ja niiden kohteena olevan alaikäisen opiskelijan 

huoltajalle tai muulle lailliselle edustajalle.” 
 

Opintojen järjestäminen 
 

Esityksessä esitetään opintojen laajuuden määrittelyn muutettavan 

kurssimäärästä opintopisteisiin. Tämä on kannatettava uudistus opintojen 

toteuttamisen joustavoittamiseksi. SAMOK kuitenkin katsoo että 

opintopisteiden määrittely tulee tehdä huolellisesti niin ettei opiskelijoille tai 

koulutuksen järjestäjille tule epäselvyyksiä lukion ja korkeakoulujen 

opintopisteiden määräytymisestä. Määrittelyssä tulee myös huomioida 

opiskelijoiden kokonaistyömäärä sisältäen myös itsenäisen työskentelyn. 

SAMOKin näkemyksen mukaan opintopisteisiin siirtymisen tulisi tehdä 

opiskelijan työmäärä läpinäkyväksi eri aineiden ja opintojaksojen välillä. 

 

SAMOK pitää kannatettavana velvoitetta tehdä jatkossa yhteistyötä 

korkeakoulujen kanssa. SAMOKin näkemyksen mukaan tämä edistää 

opiskelijoiden mahdollisuutta tutustua korkeakouluopintoihin ja sitä kautta 

tehdä valistuneempia urasuunnitelmia. SAMOK kantaa kuitenkin huolta 

lukioiden ja korkeakoulujen lukumäärä erosta. Vaikka velvoite yhteistyöstä 

säädetään lukiokoulutuksen järjestäjälle, tarkoittaa se toteutuessaan 

korkeakouluille useamman lukion kanssa tehtävää yhteistyötä. Jatkossa 

tuleekin tarkastella ettei tämä kuormita korkeakouluja liikaa. 

 

SAMOK kiittää esityksessä tullutta vahvistusta lukiokoulutuksen 

kansainvälistymiselle. Tämä on tärkeä muutos tulevaisuuden 

osaamistarpeiden näkökulmasta. Esityksen tueksi tulisi varmistaa 

lukio-opiskelijoiden mahdollisuus Erasmus-vaihtoon jatkossa. 
 

Lausunnon keskeinen sisältö 
 

Suomen Opiskelijakuntien liitto SAMOK kiittää esityksen tuomasta 

vahvistuksesta opiskelijoiden hyvinvoinnin tukeen. Opintojen ohjauksen ja 

erityisopetuksen vahvistaminen ovat tärkeitä muutoksia. SAMOKin 

näkemyksen mukaan häirintään puuttumiseen velvoittamista tulisi kuitenkin 

edelleen tarkentaa ja vahvistaa että kaikilla opiskelijoilla on turvallinen 

opiskeluympäristö.  
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SAMOK kannattaa esitystä opintopisteisiin siirtymisessä mutta edellyttää että 

opintopisteiden laajuus määritellään tarkasti sekä suhteessa korkeakoulujen 

opintopisteisiin että opiskelijoiden todelliseen työkuormaan.  

 

Korkeakoulujen kanssa tehtävä yhteistyö on toivottavaa mutta SAMOK 

edellyttää että sen lisäämää kuormitusta korkeakouluille tulee tarkastella 

jatkossa. 
 

 

Helsingissä 02.03.2018 

 

 

Marko Grönlund Miikka Lönnqvist 

Puheenjohtaja Toiminnanjohtaja 

 

 

Lisätietoja: 

 

Anniina Sippola 

koulutuspoliittinen asiantuntija 

anniina.sippola@samok.fi 

050 389 1014 
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