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Lieksan kaupungin lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle lukio-

laiksi ja laiksi ylioppilastutkinnon järjestämisestä annetun lain muuttamiseksi 

 

Opetus- ja kulttuuriministeriö on pyytänyt Lieksan kaupungilta lausuntoa luonnoksesta hallituk-

sen esitykseksi eduskunnalle lukiolaiksi ja laiksi ylioppilastutkinnon järjestämisestä annetun lain 

muuttamisesta. Lieksan kaupunki antaa asiasta seuraavan lausunnon: 

 

Muutosesitys nykyisestä kurssirakenteesta opintopisteisiin on positiivinen, ja se yhtenäistää 

sekä toisen asteen koulutusmuotoja että mahdollistaa korkeakouluyhteistyön rakenteiden puo-

lesta. Opintojaksojen käyttäminen opintojen perusyksikkönä tuo uusia mahdollisuuksia lukio-

opintojen toteuttamiseen sekä monipuolistamiseen ainerajoja ylittävän opetuksen muodossa. 

Työelämä- ja yrittäjyysosaaminen, sekä kansainvälistyminen, nousevat myös tärkeiksi painopis-

teiksi uudistuvassa lukiokoulutuksessa; nämä on syytä kirjata lakiin. 

 

Esitys lisää koulutuksen järjestäjän päätösvaltaa opetuksen toteuttamisessa mm. antamalla 

mahdollisuuden erilaajuisten opintojaksojen järjestämiseen, teemaopintojen sisältöjen muok-

kaamiseen paikallisiin tarpeisiin sekä mahdollistamalla lukion opiskelijoiden yksilölliset opintopo-

lut toteutettaviksi entistä paremmin. Tämä on erittäin hyvä asia ja antaa lukioille mahdollisuu-

det uudistuvan toimintakulttuurin ja laaja-alaisen osaamisen toteuttamiselle. 

 

Henkilökohtaisen opinto-ohjauksen vahvistaminen on tärkeää, samoin erityisopetuksen kirjaa-

minen lakiin. Sekä ohjauksen että tuen tarve on kasvanut lukioissa, ja lakimuutos vastaisi hyvin 

tähän tarpeeseen, sekä takaisi kaikille Suomen lukiolaisille samat oikeudet.  

 

Koulutuksen järjestämislupien säätelyn täsmentäminen niin, että lukiokoulutuksen alueellinen 

saatavuus turvataan edelleen, on ehdottoman tärkeä asia. Muutoksista aiheutuvien lisääntyvien 

kustannusten kattaminen valtionosuuksilla on välttämätöntä, jotta luonnokseen kirjatut toimen-

piteet pystytään toteuttamaan. Lakimuutoksen on pystyttävä toteutumaan käytännössä kaikissa 

Suomen lukioissa riippumatta kunnan taloudellisesta tilanteesta. 

 

Velvoite järjestää osa lukio-opinnoista yhteistyössä korkeakoulujen kanssa on hyvä ajatus, kor-

keakouluyhteistyö joustavoittaisi opiskelijan polkua jatko-opintoihin ja ohjaisi löytämään omiin 

vahvuuksiin soveltuvan alan jo lukioaikana. Käytännössä tämä yhteistyömalli tuo kuitenkin 

haasteen sellaisten kuntien lukioille, missä ei ole korkeakoulua. Jos korkeakouluilla ei ole vas-

taavaa velvoitetta yhteistyöhön lukioiden kanssa, voivat pienten kuntien lukiot joutua tässä 

eriarvoiseen asemaan. Kysymyksiä herättää myös se, missä muodossa opintoja järjestettäisiin 

ja jääkö etäopiskelu ainoaksi vaihtoehdoksi niille lukioille, jotka eivät voi kuljettaa opiskelijoi-

taan yliopistoille kauemmas tai joille yliopistot eivät tarjoa omia opintokokonaisuuksia. Tähän 

olisi ehdottoman tärkeää laatia yhteinen malli tai ainakin vaihtoehtoisia toteuttamistapoja, joilla 

taataan että kaikki Suomen lukiolaiset saavat samat mahdollisuudet. Jos lukiot velvoitetaan 

järjestämään osan opetuksestaan yhteistyössä korkeakoulujen kanssa, on tälle luotava edelly-

tykset valtakunnallisesti. 

 

Toivomme myös, että ylioppilastutkintoa koskevan lainsäädännön uudistamista koskeva esitys 

syksyllä 2018 sisältää muutoksia myös ylioppilastutkinnon nykyiseen rakenteeseen siten, että 

tutkinto palvelisi paremmin lukion uutta opetussuunnitelmaa, uudistuvaa lukiolakia ja korkea-

koulujen valintaprosesseja. 
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