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Lausunto luonnoksesta hall i tuksen es i tykseks i eduskunnal le lukiolaiksi ja laiksi ylioppi
lastutkinnon järjestämisestä annetun lain muuttamisesta 

Turun kaupunki toteaa lausuntonaan seuraavaa: 

Lakiesityksen yksi keskeinen tavoite oli selkeyttää nykyistä lukiolakia. Esityk
sessä ehdotetaan laissa säädettäväksi oppiaineryhmistä ja asetuksella koulu
tuksen valtakunnallisista tavoitteista, oppiaineista, opintojen rakenteesta ja 
laajuudesta. Esitys selkeyttäisi nykytilannetta ja tekisi mahdolliseksi nykyistä 
nopeamman päätöksenteon. 

Koulutuksen järjestäjälle annettaisiin mahdollisuus päättää, minkä pituisina 
opintojaksoina opinnot järjestetään. Opintojen arviointi olisi opintojaksokoh
taista. Lisäksi arvioinnissa siirryttäisiin opintopisteisiin. Turun kaupunki kat
soo, että nyt esitetty rakenteellinen uudistus tuo tarvittavaa joustavuutta lukio
koulutuksen kehittämiseksi. Lisäksi arvioinnin uudistaminen luo edellytyksen 
lukiokoulutuksen pedagogiselle uudistamiselle. Lukion oppimäärän kuvaami
nen kurssien sijaan opintopisteinä on kannatettavaa, sillä näin voidaan päästä 
paremmin osaamisen toteamiseen. Opintopistemääritelmää ja sen suhdetta 
nykyiseen järjestelmään tulisi kuitenkin täsmentää. 

Turun kaupunki tukee esitystä yhteistyövelvoitteesta korkeakoulujen kanssa. 
Turun lukiotoimella on pitkät perinteet korkeakouluyhteistyöstä ja uusia väyliä 
yhteistyölle on rakennettu mm. tekoälyn, kemian ja fysiikan koulutuksessa. 
Turku tukee myös esitykseen kirjattua tavoitetta kansainvälisyyden sekä työ
elämä-ja yrittäjyysosaamisen vahvistamiseksi. Myös lakiesityksessä ehdotet
tu osaamisen tunnistamista on syytä vahvistaa esitetyllä tavalla. 

Lukiolaisille ehdotetaan lakiin kirjattua oikeutta erityisopetukseen ja muuhun 
oppimisen tukeen. Opiskelijoilla olisi halutessaan mahdollisuus saada henki
lökohtaista ohjausta, ja lisäksi ohjausta saisivat jatkossa myös opintonsa kes
keyttävät sekä ilman jatko-opintopaikkaa jääneet ylioppilaat. Lakiesityksessä 
mainitut opiskeluhuollolliset muutokset ovat kannatettavia, mutta samalla tulisi 
vielä yksityiskohtaisemmin selvittää niiden koulutuksen järjestäjille aiheutta
mia kustannuksia. Periaatteena tulisikin olla tulevan lain muutosten aiheutta
mien kustannusten täysimääräinen korvaaminen koulutuksenjärjestäjille. 

Lakiesityksessä ehdotetaan, että ylioppilastutkinnon uusimiskertoja koskevis
ta rajoitteista luovuttaisiin ja koulutuksen järjestäjälle tulisi velvollisuus järjes
tää kokeet myös ylioppilastutkinnon suorittaneelle henkilölle, joka uusii koet
taan tai täydentää sitä. Turun kaupunki suhtautuu periaatteessa myönteisesti 
tehtyyn esitykseen. Valmistuneiden ylioppilaiden vapaa oikeus uusia tai korot-
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taa kokeitaan tuottaisi kuitenkin erityisesti suurille koulutuksen järjestäjille niin 
taloudellisia kuin tilakohtaisia ongelmia. Lakiesityksessä hahmoteltu kustan
nusrakenne ei takaa kustannusten kattavuutta. Lisäksi sähköisiin ylioppilas
kokeisiin siirtyminen on jo sinänsä tuottanut esimerkiksi Turussa tilaongelmia 
laitteistojen vaatiman tilatarpeen vuoksi. Ylioppilaskirjoitusten rajoittamaton 
uusinta ja korottamismahdollisuus tuottaisivatkin suurille koulutuksen järjestä
jille sekä suuria tila- että teknisiä ongelmia. Lisäksi niistä saattaisi aiheutua 
suuria ennakoimattomia kustannuksia. Näiden kompensoimiseksi lukiokoulu
tuksen rahoituksen tasoa tulisi korottaa. 

Lausunnon keskeinen sisältö: 

Esitys selkeyttää säädöksellistä kokonaisuutta lain, asetuksen ja opetussuun
nitelmien välillä. 

Turun kaupunki kannattaa esitystä, jossa koulutuksen järjestäjälle suodaan 
mahdollisuus päättää opintojaksojen pituudesta, arviointi muutetaan opinto
jaksokohtaiseksi ja arvioinnissa siirrytään opintopisteisiin. Rakenteellinen uu
distus toisi tarvittavaa joustavuutta lukiokoulutuksen kehittämiseksi, arvioinnin 
uudistaminen loisi edellytyksen lukiokoulutuksen pedagogiselle uudistamiselle 
ja oppimäärän kuvaamisella opintopisteinä voidaan päästä paremmin osaa
misen toteamiseen. 

Turun kaupunki tukee esitystä korkeakoulujen kanssa tehtävän yhteistyön tii
vistämisestä sekä kansainvälisyyden ja työelämä-ja yrittäjyysosaamisen vah
vistamisesta. 

Turun kaupunki kannattaa lakiesityksessä mainittuja opiskeluhuollollisia muu
toksia, mutta samalla tulisi vielä yksityiskohtaisemmin selvittää niiden koulu
tuksen järjestäjille aiheuttamia kustannuksia. Periaatteena tulisi olla tulevan 
lain muutosten aiheuttamien kustannusten täysimääräinen korvaaminen kou-
lutuksenjärjestäjille. 

Turun kaupungin näkemyksen mukaan ylioppilaskirjoitusten rajoittamaton uu
sinta-ja korottamismahdollisuus tuottaisivat suurille koulutuksen järjestäjille 
suuria tila-ja teknisiä ongelmia. Lisäksi niistä saattaisi aiheutua suuria enna
koimattomia kustannuksia. Näiden kompensoimiseksi lukiokoulutuksen rahoi
tuksen tasoa tulisi korottaa. 

Timo Jalonen 
Toimialajohtaja 
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