
Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle lukiolaiksi 

ja laiksi ylioppilastutkinnon järjestämisestä annetun lain muuttamisesta

Opetus- ja kulttuuriministeriö on pyytänyt 24.1.2018 päiväämällä kirjeellä lausuntoja 

(OKM/410/010/2017) luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle lukiolaiksi ja laiksi 

ylioppilastutkinnon järjestämisestä annetun lain muuttamisesta.

Yliopistojen Opiskelijavalintojen uudistamishanke on valmistellut yliopistojen vuoden 2020 

opiskelijavalintaa varten ylioppilastutkintoarvosanojen pisteytystä. Vaikka opetus- ja 

kulttuuriministeriön ja yliopistojen sopimuksen mukaan vuonna 2020 siirrytään todistusvalintaan 

opiskelijavalintojen pääasiallisena väylänä, Opiskelijavalintojen uudistamishanke pitää tärkeänä, 

että vaihtoehtoiset väylät, kuten valintakokeet, avoimen väylä ja verkkokurssit ovat todellisia väyliä 

yliopistoon niille, jotka eivät ylioppilastutkinnossa ole riittävän hyvin menestyneet tullakseen 

valituksi todistusvalinnassa.

Luonnoksessa laiksi ylioppilastutkinnon järjestämisestä esitetään, että rajoitus ylioppilastutkinnon 

kokeiden uusimiskerroista poistetaan. Perusteena esitetään opiskelijavalintauudistuksen tavoite 

sujuvammasta siirtymisestä jatko-opintoihin. Opiskelijavalintojen uudistamishanke katsoo, että 

ylioppilastutkinnon kokeiden uusimiskertojen rajoitusten poistaminen saattaa vaikuttaa 

päinvastaiseen suuntaan. Mikäli opiskelijat päätyvät toistuvasti parantamaan ylioppilastutkinnon 

arvosanojaan, heidän siirtymisensä jatko-opintoihin pidentyy entisestään sen sijaan, että opiskelijat 

käyttäisivät korkeakoulutukseen pääsyyn todistusvalinnalle vaihtoehtoisia väyliä. Riskinä on, että 

jopa erinomaisia arvosanoja jäädään parantamaan toistuvasti todistusvalinnassa valituksi tulemisen 

toivossa. Edellä esitetyn perusteella Opiskelijavalintojen uudistamishanke vastustaa 

ylioppilaskokeiden rajoittamatonta uusimismahdollisuutta.

Luonnoksessa lukiolaiksi esitetään, että opiskelijalla olisi oikeus saada jatko-opintoihin 

hakeutumiseen liittyvää ohjausta. Opiskelijavalintojen uudistamishanke pitää tätä hyvänä 

tavoitteena. Opiskelijoiden on tärkeä saada ohjausta yliopistojen erilaisten valintaväylien 

olemassaolosta ja niiden vaatimuksista. Eri vaihtoehtojen tuntemus edistää siirtymistä jatko-

opintoihin.



Opiskelijavalintojen uudistamishanke on opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama kärkihanke, 

jonka tavoitteena on vahvistaa alakohtaista yhteistyötä ja yhtenäistää valtakunnallisesti 

ylioppilastutkinnosta annettavia pisteitä.

Opiskelijavalintojen uudistamishankkeen puolesta,

Katri Kleemola

Projektisuunnittelija

Lausunnon keskeinen sisältö

Yliopistojen Opiskelijavalintojen uudistamishanke on valmistellut yliopistojen vuoden 2020 

opiskelijavalintaa varten ylioppilastutkintoarvosanojen pisteytystä. Opiskelijavalintojen 

uudistamishanke katsoo, että luonnoksessa laiksi ylioppilastutkinnon järjestämisestä esitetty 

ylioppilastutkinnon kokeiden uusimiskertojen rajoitusten poistaminen voi heikentää siirtymistä 

jatko-opintoihin. Opiskelijavalintojen uudistamishanke pitää sen sijaan hyvänä tavoitteena 

luonnoksessa lukiolaiksi esitettyä opiskelijan oikeutta saada jatko-opintoihin hakeutumiseen 

liittyvää ohjausta ja siten saada ohjausta erilaisten valintaväylien olemassaolosta. 

Opiskelijavalintojen uudistamishanke on opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama kärkihanke, 

jonka tavoitteena on vahvistaa alakohtaista yhteistyötä ja yhtenäistää valtakunnallisesti 

ylioppilastutkinnosta annettavia pisteitä.


