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23$ Lausunto luonnoksesta lukiolaiksi ja laiksi ylioppilastutkinnon jiirjes.
fiimiseslli annetun lain muuttamisesta

Kaupunginhallitus 26.2.2018 $ 23

PiiAtiisehdotus

Opetus- ja kulttuuriministeritj pyytiiii kirjeeleiin 24.1.2018 lausuntoa edellii
mainituista lakiluonnoksista. Lausunto pyydetaan antamaan 7.3.2018 men-
nessa.

Hallitus paltti puolivlilitarkastelunsa yhteydessh 25.4.2017 kAynnisteii Iu-
kiokoulutuksen uudistuksen. Uudistuksen tavoitteena on lisiitl lukiokoulu-
tuksen vetovoimaa yleissivistiiviin?i, korkeakouluihin jatko-
opintokelpoisuuden antavana koulutusmuotona, vahvistaa koulutuksen laa-

tua ja oppimistuloksia sekii sujuvoittaa siirtymistA toisen asteen opinnoista
korkea-asteelle. Yksildllisemmiit ja joustavammat opintopolut, niiden vaa-

tima ohjaus ja tuki, oppiainerajat ylittavat opinnot ja korkeakouluyhteistyd
ovat keskeisiii keinoja tavoitteen saavuttamiseksi.

Esityksessii ehdotetaan saadettevaksi uusi lukiolaki. Laki ja sen nojalla an-

nettava valtioneuvoston asetus korvaisivat voimassa olevan lukiolain ja ase-

tuksen (62911998 ja 8 10/1998). Lisziksi muutettaisiin ylioppilastutkinnon
jiirjestiimisestii annettua lakia. Ehdotetut lait tulisivat voimaan 1.8.2019'

Esitykseen sisAltyy useita ehdotuksia, jotka laajentaisivat lukiokoulutuksen
jiirjestajien koulutuksen jiirjestamista koskevia velvoitteita ja aiheuttaisivat
lukiokoulutuksen jlirjestiij ille uusia kustannuksia.

Hallintosiiiinndn 25 $:n mukaan kaupunginhallitus antaa kaupungin puoles-

ta lausunnot myds erityislaissa mainituissa asioissa, ellei toisin ole sliiidetty.
jh

Kaupunginhallitus toteaa lausuntonaan opetus- ja kulttuuriministeriolle seu-

raavaa:

$8 Lakiesityksessii koulutuksen jiirjestajan yhteistyiivelvoitteesta poistettai-

siin alueellisuuskriteeri, eikii sZiinnciksessl muutenkaan mAariteltaisi tar-

kemmin niiden koulutuksen jiirjestiijien, korkeakoulujen tai tyci- ja elinkei-
noekimiin toimijoiden pi iriii, j oiden kanssa lukiokoulutuksen j iirjestiij iin oli-
si oltava yhteistydssi. Tarkoituksena on, etta yhteisty6n tarkemmat muodot
ja yksitteisen koulutuksen jZirjestejen yhteistydtahojen meiirittely pohjautui-

sivat aina paikallisiin tarpeisiin ja olosuhteisiin.

Uusi lakiesitys mahdollistaa laajemman ja joustavamman alueesta

riippumattoman yhteistoiminnan. Uusi laki antaa koulutuksen jArjestii-
jiille joustavammat mahdollisuudet yhteistyiihiin eri toimijoiden kanssa
ja mahdollistaa paikallisten olosuhteiden huomioimisen.



POYTAKIRJANoTE

ALAVUDEN KAUPUNKI
Kaupunginhallitus

Kokouspiiiviimddrii
26.2.2018

Sivu
2

$ 10 ja $ 23 Lukiokoulutus muodosraa oppim2iiiriin, jonka tavoirteellinen
suorittamisaika on kolme vuotta. Opiskel|alla on oikeus suorittaa lukiokou-
lutuksen oppimaara enintiihn neljiissii vuodessa ja lukiokoulutukseen val_
mistava oppimiiira enintean yhdess?i vuodessa, jollei koulutuksen jiirjestiijii
myonnil opiskelijalle sairauden, vamman tai muun erityisen svvn vuoksi li_
s?iaikaa opinrojen loppuun saattamiseen.

Lakiesityksen mahdollistama opiskeluajan pidennys tavoittee isesta
kolmen vuoden ajasta on t6rkeh, koska niin voidaan huomioida erilai-
set oppijat. Opiskeluajan pidennys tulisi huomioida myiis lukion rahoi-
tuslaissa siten ettii rahoitusta myiinnetGiisiin jatkossakin myiis niistii
opiskeliioista, jotka suorittavat opintonsa tavoitteellista kolmea vuotta
pidemmiissii ajassa.

$ 10 Esityksen mukaan opintojaksot kestiiisiv2it nuorille tarkoitetussa koulu_
tuksessa keskimiiirin l4 tuntia l5 minuuttia opintopistetta kohden.

Esitystii voisi tdsmentii5 niin, ettii 14 tuntia 15 minuuttia tarkoittaa
annettavan opetuksen mddriiii opintopistettii kohden ja edellli mainittu
aika ei sisiillii opetuksen viilissli pidettiviii taukoja.

$ 1l Esityksen mukaan laissa ei siizidettiiisi siitii, minkii laaiuisina oointo_
jaksoina opetusta annetaan. Valtioneuvoston aseruksella voitaisiin antaa
myds tiita koskevia siiiinn6ksili. Ehdotertu asetuksenantovaltuus mahdollis_
taisi useita erilaisia tapoja saarea opintojen rakenteesta ja laajuuksista ja jiit_
tZfisi valtioneuvostolle laajan harkintavallan sen antaessa naitii koskevia
siiiinnciksiii. Valtioneuvoston asetuksella annettavat shiinndkset miiiirittiiisi-
vAt tosiasiallisesti myiis koulutuksen jilrjestiijAlle jeavan paatdsvallan alaa.
Asetuksella on tarkoitus sziitiiii, ettii pakollisten opintojen osalta koulutuk-
sen j:irjestaja paattiia opinrojaksojen muodostamisesta. Opiskeliioiden va_
linnanvapauden turvaamiseksi valtak unnallisren syventA;ien opintojen osal_
ta siiadetriiisiin sen sijaan, etta naita opintoja tulee tarjota opiskilijoid"n uu-
littavaksi kahden opintopisteen laajuisina opintojaksoina. Tiima ei estaisi
valtakunnallisten syventhvien opintojen jiirjestiimistii myiis laajempina
opintojaksoina, mutta opiskelijoilla olisi oltava mahdolrisuus suorittaa ooin-
toja nykyistii kurssia vastaavina kokonaisuuksina. opiskelijalle olisi siis tiil-
laisessa tilanteessa tarjottava mahdollisuus suorittaa vain oia laaiemmasta
opintojaksosta.

Toivotaan etfui asetuksessa s5lidettiiisiin ettii pakolliset opinnot toteutet_
taisiin samalla periaatteella kuin valtakunnalliset syvendrivdt opinnot.
Tiimii selkeyttAii koulutuksen jiirjestiijien toimintaa esimerkiksi osaa_
misen tunnistamisessa ja tunnustamisessa opiskelijan siirtyessii oppilai_
toksesta toiseen.
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$ 13 Oppim?i:iriin mukainen opetus ja opintojen ohjaus on jArjestettavA si-
ten, etta opiskelUalla on mahdollisuus yksil6llisiin opintoja koskeviin valin-
toihin omassa oppilaitoksessa sekii koulutuksen j iirj esthj iin muiden oppilai-
tosten, korkeakoulujen ja muiden koulutuksen jhrjestajien antamaa opetusta
hyvaksi kaytHen. Osa lukiokoulutuksen oppimeariin opinnoista on jiirjestet-
tava yhteistydssa yhden tai useamman korkeakoulun kanssa.

Lakiesitykseen toivotaan tarkennusta ja selvennystii mitii korkeakou-
luyhteistyiillii kiiytlinniissii tarkoitetaan: mitii opintoja on jlirjestettdvA
yhteistyiissii korkeakoulujen kanssa ja missA laajuudessa (pakolliset,
syventiiviit, soveltavat vai vain osa opintojaksosta). Yhteistyii korkea-
koulujen kanssa ei saisi aiheuttaa lukiokoulutuksen jdrjestiijiille lisii-
kustannuksia.

$ 22 PykalAn I momentin mukaan opiskelijaksi ottamisessa olisi sovelletta-
va yhdenvertaisia valintaperusteita. Siiiinn6s ilmaisisi opiskelijaksi ottamis-
ta koskevan periaatteen, jota olisi noudatettava yhtA lailla taytettaessii opis-
kelupaikkoja sekii valtakunnallisin hakumenettelyin ettajarkuvassa haussa.
Ehdotetussa laissa miiiiriteltiiisiin voimassa olevan lukiolain siiinndksiii tar-
kemmin opiskelijaksi ottamista koskevat perusperiaatteet, joita tdsmennet-
taisiin asetustasoisella s[iintelyllii.

Asetustasoisessa sii5ntelyssii olisi hyvii huomioida joustavuus jatkuvas-
sa haussa, Hakumenettelyssii olisi oltava mahdollisuus ottaa huomioon
opiskelijan mahdollisuudet selvitii lukio-opinnoista ja annettava mah-
dollisuus huomioida paikalliset olosuhteet. NAin voitaisiin estiiii tilantei-
ta joissa perusopetuksen ptiiittiivAt jiiiiviit ilman koulutuspaikkaa. Ny-
kyinen kiiytiintii on joustavuudessaan toimiva.

Kokonaisuudessaan lakiesitys on kannatettava. Lakiesityksen tuomat
velvoitteet eiviit saisi tuoda lisiikustannuksia koulutuksen jiirjest5jiille.
Lisiiiintyneet velvoitteet olisi huomioitava lukiokoulutuksen rahoituk-
sessa realistisesti ja tdysimdiiriiisesti. pam

Kaupunginhallitus hyvliksyi pAat6sehdotuksen.

Lisatietoja: lukion rehtori Jari Helander, p. 044 550 0949
i ari.helander@alavus.fi

t;4 .42'a<./
Terttu Liesmlki

Paiytekirjaotteen oikeaksi todistan
Alavus 27.2.2018

Kehitysjohtaja. piir teki rjanpitejii


