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Vaasan kaupungin lukiokoulutuksen lausunto lukiolain luonnokseen

Vaasan kaupungin lukiokoulutus pitää lukiolain uudistusta tarpeellisena ja oikeansuuntaisena. 
Myönteistä on, että opiskelijan oikeutta ohjaukseen ja erityiseen tukeen vahvistetaan. Myös opiskelijoiden 
osallisuuden vahvistaminen on tärkeä tavoite.  On hyvä, että lakiluonnokseen ei ole kirjattu tarkkoja 
määrällisiä tai muita velvoitteita edellä mainitun tavoitteen toteuttamiseksi, vaan osallisuuden vahvistaminen 
voidaan toteuttaa koulutuksen järjestäjän toimesta paikallisesti tarkoituksenmukaiseksi todetulla tavalla. Kun 
koulutuksen järjestäjälle tulee uuden lukiolain mukaan uusia yllä oleviin tehtäviin liittyviä velvoitteita, on 
vastaavasti rahoituksessa turvattava riittävät resurssit näiden tavoitteiden saavuttamiseksi.

Ehdotetun lain tavoitetta sujuvoittaa siirtymistä jatko-opintoihin pidetään tärkeänä. On hyvä, että ehdotus 
vahvistaa lukiokoulutuksen järjestäjien yhteistyövelvoitetta erityisesti lukioiden ja korkeakoulujen välillä.
Ehdotus, että osa lukiokoulutuksen oppimäärän opinnoista olisi järjestettävä yhteistyössä yhden tai 
useamman korkeakoulun kanssa on kannatettava. Lukiot voivat tässä kuitenkin joutua eriarvoiseen asemaan 
riippuen sen maantieteellisestä sijainnista. 

Vaasan kaupungin lukiokoulutus pitää paikallisesti ja kansallisesti tärkeänä myös luonnoksen velvoitetta 
järjestää opetus siten, että opiskelijalla on mahdollisuus kehittää kansainvälistä osaamistaan.

Ylioppilaskirjoitusten uusimiskertojen lisäämiseen suhtaudutaan positiivisesti kuitenkin niin, että 
uusimiskertojen määrä ei olisi rajaton. Lakiin kirjattu velvollisuus järjestää koe myös uusijoille ja tutkinnon 
täydentäjille on hyvä, mutta tarkennettuna niin, että järjestämisvelvollisuus on ensisijaisesti, sillä lukiolla, 
josta uusija tai täydentäjä on tutkintonsa suorittanut. Yliopistokaupungin ainoalla suurella lukiolla 
ylioppilaskirjoitusten järjestäminen haasteellista, mikäli suureen kirjoittajajoukkoon tulee lisää kokelaita, jotka 
eivät oli ohjauksen piirissä.

Opintopisteisiin siirtyminen on hyvä asia ja se mahdollistaa sen, että lukioissa on tulevaisuudessa puolikkaita 
kursseja, koska minimiyksikkö lienee yksi opintopiste. Tärkeää olisi, että ylioppilaskokeessa kirjoitettujen 
aineiden määrä myös vaikuttaisi opintopisteiden määrään. Se voisi motivoida opiskelijoita suorittamaan 
useampia aineita. 

Huomiona vielä: Aikuislukion tämänhetkinen laajuus on 44 kurssia (44x2=88), ja ehdotuksessa on 90 
opintopistettä; onko se ehdotus tuntijaon muuttamiseksi?
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