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Oy Helsingin yhteiskoulu ja reaalilukio (jäljempänä Herttoniemen yhteiskoulu) kiittää Opetus- ja 
kulttuuriministeriötä lausuntopyynnöstä (24.1.2018), joka koskee hallituksen luonnosta uudeksi 
lukiolaiksi ja laiksi ylioppilastutkinnon järjestämisestä.

Herttoniemen yhteiskoulu esittää lausuntonaan seuraavaa:

Toteamme ensiksi, että esitetty lukiolaki on merkittävä ja oikeansuuntainen uudistus suomalaisen 
lukiokoulutuksen kehittämisessä. Herttoniemen yhteiskoulu pitää hyvänä, että lain mukaan lukio 
pysyy yleissivistävänä oppilaitoksena ja tämä turvataan riittävällä oppiaineiden pakollisuudella.

Seuraavassa kommentoimme eräitä esityksiin sisältyviä kohtia:

LUKIOLAKI

2§ Lukiokoulutuksen tarkoitus 

Hyvä, että selkeästi todetaan lukiokoulutuksen erityisyys korkeakouluopintoihin valmistavana 
itsenäisenä koulutusmuotonaan.

3§ Koulutuksen järjestäjät 

Nykyinen ylläpitäjämalli on toimiva ja jatkossakin se tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden 
monipuolisen lukiokoulutuksen tarjontaan ja kehittämiseen.

11-12§ Ohjausjärjestelmän tarkistaminen ja koulutuksen järjestäjän toimivallan lisääminen 

Kannatamme sitä, että laissa säädetään nykyistä laajemmista opintokokonaisuuksista. On hyvä, 
että Opetushallitus päättää opintojen tavoitteista ja keskeisistä sisällöistä,

Herttoniemen yhteiskoulu näkisi tärkeänä, että myös syventäviä opintoja voitaisiin järjestää yli 
kahden opintopisteen kokonaisuuksina.

21§ Opiskelijaksi ottamisen perusteet 

Pykälän neljännessä momentissa säädetään, että aikuislukioon voidaan ottaa alle 18-vuotias 
hakija vain erityisistä syistä.

Vastaava rajaus tulisi kirjata myös toiseen momenttiin, jossa säädetään nuorille tarkoitettuun 
lukiokoulutukseen ottamisesta. Sinne tulisi ottaa pääsääntöisesti alle 18-vuotiaita hakijoita ja yli 18-
vuotiaita vain erikseen määriteltävissä erityistapauksissa.

34§ Opiskelijoilta perittävät maksut 

Esitettyä säädöstä ja sen yksityiskohtaisia perusteita lukemalla ei selvästi käy ilmi, voivatko lukiot 
nykytyyliin periä oppilailta maksuja esim. koulukohtaisina kursseina järjestettävistä opintomatkoista 



tai muihin lukio-opintoihin sisältyvistä opintokäynneistä, esim. teatteriesityksiin ja 
liikuntapaikkakäynteihin osallistumisista.

Opintomatkat – myös ulkomaille suuntautuvat – ovat olennainen ja kokemuksia tarjoava osa lukio-
opintoja. Monessa tapauksessa ne myös tukevat esitettyä tavoitetta kansainvälisyyden 
lisäämisestä.

Säädöstä lopulliseen muotoon kirjoitettaessa tulee kiinnittää erityistä huomiota siihen, että 
jatkossakin em. opiskelijalle maksullisia opintomatkoja voidaan jatkossakin järjestää.

LAKI YLIOPPILASTUTKINNON JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVAN LAIN MUUTTAMISESTA

6§ Kokeiden uusiminen 

Herttoniemen yhteiskoulu ei kannata sitä, että hyväksytyn yo-kokeen saa uusia rajoituksetta. 
Uusimiskertojen määrää voidaan lisätä nykyisestä, mutta rajata uusimiskertojen määrä esim. 3-4 
kertaan. Rajaton uusimisoikeus voisi saattaa koulut huomattavasti kasvavine kokelasmäärineen 
suuriin käytännön ongelmiin ylioppilaskokeiden järjestämisessä esimerkiksi tilojen riittävyyden 
suhteen. Herttoniemen yhteiskoulu haluaa muistuttaa, että korkeakoulujen pääsykokeista ei olla 
kokonaan luopumassa, vaan se säilyy edelleen yhtenä mahdollisena väylänä korkea-asteen 
opintoihin.
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