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Viite: Lausuntopyyntö 24.1.2018; OKM/41/010/2017 

 

LAUSUNTO LUONNOKSESTA HALLITUKSEN ESITYKSEKSI EDUSKUNNALLE LUKIOLAIKSI JA LAIKSI 

YLIOPPILASTUTKINNON JÄRJESTÄMISESTÄ ANNETUN LAIN MUUTTAMISESTA  

 

Savonia-ammattikorkeakoulu kiittää lausuntopyynnöstä ja esittää lausuntonaan seuraavaa:  

 

Uudistuksen tavoitteena on edistää laaja-alaisen yleissivistyksen ja korkeatasoisen osaamisen 

vahvistumista lukiokoulutuksessa. Samalla pyritään edistämään lukiokoulutuksen järjestäjien 

keskinäistä yhteistyötä sekä yhteistyötä korkeakoulujen, muiden koulutuksen järjestäjien sekä 

työelämän ja muun ympäröivän yhteiskunnan kanssa. Pidämme tavoitteita kannatettavina.  

 

Savonia tukee esitystä korkea-asteen yhteistyön lisäämisestä. Siten tuetaan lukiolaisten jatko-

opinto- ja urasuunnittelua. Tämä on samalla haaste lukion opinto-ohjaajille ja vaatii merkittävää 

ohjeuksen resurssien lisäämistä. Samalla pohdituttaa miten työelämäläheinen 

ammattikorkeakoulutus tulee ohjauksessa huomioitua tasavertaisena mahdollisuutena 

tiedekorkeakoulujen kanssa. Pelkona on, että lukiot meritoituvat sen mukaan kuinka moni 

jatkaa tiedekorkeakouluissa. Samaan aikaan mm. teknologiateollisuus tarvitsee 

luonnontieteellisesti lahjakkaita naisia alalle.   

 

Kannatamme esitystä, jonka mukaan ylioppilastutkinnon kokeiden uusimiskertoja koskevista 

rajoituksista luovuttaisiin ja koulutuksen järjestäjälle säädettäisiin velvollisuus järjestää kokeet 

myös ylioppilastutkinnon suorittaneelle henkilölle, joka uusii tutkintoon sisältyvän kokeen tai 

täydentää tutkintoaan, sekä henkilölle, joka suorittaa erillisen kokeen. Samalla pelkona on, että 

lukioista tulee korkeakouluihin valmentavia laitoksia, jolloin laaja yleissivistys ja opiskelijan 

persoonallisen kasvun tukeminen jää ohuemmaksi.   

 

Vahva yleissivistys ja sujuva jatkaminen korkeakouluopintoihin edellyttävät lukiokoulutuksessa 

laajaa pakollista ainevalikoimaa. Samalla tulee huolehtia, että opetussuunnitelma mahdollistaa 

myös taide- ja taitoaineiden sekä liikunnan ja hyvinvoinnin huomioista.   
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Lukiolain 8 § ja 13 § ovat vahvoja tahdonilmauksia ja velvoittavat lukiokoulutuksen järjestäjän 

toimia yhteistyössä korkeakoulujen kanssa ja järjestää osan lukiokoulutuksen oppimäärän 

opinnoista yhdessä yhden tai useamman korkeakoulun kanssa. Ilmeisesti korkeakoulu voi olla 

Suomessa tai ulkomailla. Asia on erittäin kannatettava, mutta tuleekohan tällaiseen 

yhteistyöhön resurssit korkeakouluilta vai lukioilta vai onko ajatuksena toimia nykyisten 

resurssien puitteissa? 

 

Savonia näkee myönteisenä, että opiskelijalla on mahdollisuus kehittää kansainvälistä 

osaamistaan sekä työelämä- ja yrittäjyysosaamistaan. Nämä osaamiset ovat keskeinen osa 

korkeakouluvalmiuksia ja tukevat myös ammattikorkeakoulutuksen strategisia tavoitteita.    

 

On kannatettavaa, että lukiolain 10 §:ssä opintojen mitoituksen perusteena käytettäisiin 

opintopisteitä. Lukio-opintojen opintopisteen olisi syytä mitoittaa työmäärältään 

samansuuruiseksi kuin sen on korkeakouluissa.  

 

Savonia tukee lakia ylioppilastutkinnon järjestämisestä annetun lain muuttamiseksi, mutta 

samalla on hyvä tarkentaa miten muutokset vaikuttavat lukiokoulutuksen tavoitteisiin ja 

resursseihin.   

 

Savonian lausunnon keskeinen sisältö 

 

Lukiouudistuksen tavoitteet ovat kannatettavia.  

 

Tuemme esitystä korkea-asteen yhteistyön lisäämisestä. Haaste lukion opinto-ohjaajille ja 

vaatinee resursointia. Lakiesityksestä ei käy ilmi, kuinka lukioiden ja korkeakoulujen 

yhteistyössä järjestämät lukion oppimäärään sisältyvät opinnot on tarkoitus rahoittaa. 

Toivottavasti työelämäläheinen korkeakoulutus tulee ohjauksessa huomioitua tasavertaisena 

mahdollisuutena tiedekorkeakoulujen kanssa.   

 

Kannatamme ylioppilaskokeiden uusimiskertoja koskevien rajoitteiden purkamisesta. Tulee 

kuitenkin varmistaa, että lukiot eivät muutu korkeakouluihin valmentaviksi laitoksiksi, jolloin 

lukion laaja yleissivistävä tehtävä ja nuoren opiskelijan persoonallisen kasvun tukeminen jää 

ohuemmaksi. Lukiossa tarvitaan myös taide- ja taitoaineita sekä liikunnan ja hyvinvoinnin 

tukemista. 
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Savonia näkee myönteisenä, että opiskelijalla on mahdollisuus kehittää kansainvälistä 

osaamistaan sekä työelämä- ja yrittäjyysosaamistaan. Nämä osaamiset ovat keskeinen osa 

korkeakouluvalmiuksia ja tukevat myös ammattikorkeakoulutuksen strategisia tavoitteita.    

 

Lukio-opintojen opintopisteen olisi syytä mitoittaa työmäärältään samansuuruiseksi kuin sen on 

korkeakouluissa.  

 

Kuopiossa 26.2.2018  
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