
PAIMION KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA

Koulutuslautakunta § 22 27.02.2018

Lausuntopyyntö lukiolain ja ylioppilastutkinnon järjestämisestä annetun lain
uudistamisesta

KLTK  § 22

Tiivistelmä Koulutuslautakunta päättää lausunnon antamisesta koskien opetus-
ja kulttuuriministeriön lausuntopyyntöä. Aiheena on uuden lukiolain
sää tä mi nen sekä ylioppilastutkinnon järjestämisestä annetun lain
muut ta mi nen 1.8.2019 alkaen.

Esittely Opetus- ja kulttuuriministeriö pyytää lukiokoulutuksen järjestäjältä
lau sun toa 24.1.2018 päivätystä hallituksen esityksestä uudeksi lu-
kiolaik si sekä laiksi ylioppilastutkinnon järjestämisestä annetun lain
muut ta mi ses ta. Ehdotetut lait tulisivat voimaan 1.8.2019. Lausuntoa
pyy de tään 7.3.2018 mennessä.

 Yksityiskohtaisempaa lisätietoa asiasta on oheismateriaaleissa sekä
OKM:n verkkosivuilla www.minedu.fi/uusilukio

 Jos katsotaan 11 kohdan tiivistelmää siitä, mitkä asiat ovat la ki uu-
dis tuk ses sa muuttumassa, niin kaikki muut elementit paitsi 1, 5 ja 6
ovat olleet jo kehitysvaiheessa lukioissa. Tähän asti toteutettuja toi-
mia ei ole millään tavoin huomioitu valtionosuuksissa. Päinvastoin
lu kio kou lu tuk sen valtionosuuksia on pienennetty.

 Lakiesityksen mukaan lukiossa siirryttäisiin opintopisteisiin siten, että
kak si opintopistettä vastaisi yhtä nykyistä kurssia. Lukio-opintojen
laa juus olisi nuorille tarkoitetussa koulutuksessa 150 opintopistettä
ja aikuisille tarkoitetussa 90 opintopistettä.  Lukion oppimäärä säi lyi-
si kolmivuotisena ja sitä tarjottaisiin edelleen nuorille ja aikuisille tar-
koi tet tui na oppimäärinä. Myös opetuksen määrä säilyisi ennallaan.

 Esi tet tyä muutosta voi pitää opiskelijoiden kannalta melko mer ki tyk-
set tö mä nä, lähinnä laskennallisena muutoksena. Lakiesitys to teu-
tues saan aiheuttaa kuitenkin lisätyötä kou lu tuk sen jär jes tä jil le mm.
ope tus suun ni tel mien päivittämisessä se kä tietojärjestelmien yl lä pi-
dos sa. Asiaa ei ole huomioitu la ki esi tyk sen taloudellisten vai ku tus-
ten arvioinnissa (luku 4.1.) lainkaan. Opintopisteisiin siirtymisellä voi-
ta nee kuitenkin saavuttaa lukioaikaisten opintojen sujuvampaa hyö-
dyn tä mis tä korkeakouluopinnoissa.

 Opintojen uusi rakenne mahdollistaisi entistä joustavamman ope tuk-
sen järjestämisen. Lukiokoulutukseen voisi sisältyä koulutuksen jär-
jes tä jän päättämällä tavalla aiempaa laajempia ja oppiainerajat ylit-
tä viä opintokokonaisuuksia, joissa opiskelijat voivat syventää esi-
mer kik si jatko-opinnoissa ja työelämässä tarvittavaa osaamistaan.

 Opintopisteistä voitaisiin muodostaa nykyistä monipuolisemmin eri
op pi ai nei ta sisältäviä opintokokonaisuuksia. Tämä kannustaisi et si-
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mään lukiokohtaisia ratkaisuja ja rakentamaan opetus nykyistä vah-
vem min teemojen ja ilmiöiden ympärille. Se antaisi myös mah dol li-
suu den rytmittää opintoja uudella tavalla. Esimerkiksi kielten opinnot
voi si vat jatkua ympäri vuoden ja toisaalta joissakin oppiaineissa voi-
tai siin järjestää intensiivikursseja. 

 Lakiesityksen mukaan lain tasolla säädettäisiin jatkossa äidinkielen
ja kirjallisuuden, toisen kotimaisen kielen ja vieraiden kielten, ma te-
maat tis-luon non tie teel li sis tä, humanistis-yhteiskunnallisista ja us kon-
non tai elämänkatsomustiedon, taito- ja taideaineiden sekä opin-
to-oh jauk sen opinnoista. Terveystiedon katsottaisiin jatkossa si säl ty-
vän humanistis-yhteiskunnallisiin opintoihin. Nykyisiin oppiaineisiin ja
nii den välisiin suhteisiin ei esitetä muutoksia. Jokaisen nykyisin pa-
kol li sen oppiaineen pakollisuus siis säilyy.

 Lakiesityksen mukaan lukiolaiset saisivat halutessaan ryh mä muo toi-
sen opinto-ohjauksen lisäksi enemmän säännöllistä, hen ki lö koh tais-
ta ohjausta lukio-opintoihin ja jatko-opintoihin liittyen. Lukioille tulisi
myös jälkiohjausvelvoite eli ohjausta saisivat myös opintonsa kes-
keyt tä vät opiskelijat sekä ne ylioppilaat, jotka ovat jääneet ilman jat-
ko-opin to paik kaa. Kaikki opiskelijat laatisivat opintojen alussa oh ja-
tus ti henkilökohtaisen opintosuunnitelman, joka sisältää opintoja, yli-
op pi las tut kin toa sekä jatko-opintoja koskevia tavoitteita. Suun ni tel-
maa päivitetään säännöllisesti. Opiskelijan muualla hankkima osaa-
mi nen ja kaikki toisessa lukiossa suoritetut opinnot luettaisiin hyväksi
lu kio kou lu tuk seen.

 Lakiesityksen taloudellisten vaikutusten ar vioin nis sa on laskettu, että
opin to-oh jauk ses sa las ken nal li ses ti ohjauksen määrä lisääntyisi 45
mi nuu til la lu ku vuo des sa opiskelijaa kohden, eikä ohjaukseen liit ty-
vän valmistelutyön määrä lisääntyisi. Kyseistä aikamäärää voi pi tää
sel keäs ti ali mi toi tet tu na siihen, minkä verran säännöllisen hen ki lö-
koh tai sen ohjauksen an ta mi nen käytännössä vaatii aikaa kutakin
opis ke li jaa kohti. Henkilökohtaista ohjausta antavan henkilön val mis-
te lu työn määrä kiistatta myös kasvaisi.

 Lakiin lisättäisiin oppimisen tukea koskevat säännökset.  Opis ke li jal-
le, jolla on oppimisvaikeuksia, annettaisiin opetushenkilöstön yh teis-
työ nä toteutettavaa erityisopetusta ja muuta oppimisen tukea. Li säk-
si koulutuksen järjestäjän velvollisuutta puuttua kiusaamiseen tar-
ken net tai siin. Opiskelijaa tulee yksiselitteisesti suojata kiu saa mi sel-
ta, vä ki val lal ta ja häirinnältä.

 Esitetyt muutokset ohjauksen antamiseen sekä erityisopetuksen jär-
jes tä mi seen lukiossa tarkoittaisivat koulutuksen jär jes tä jil le lisätyötä
ja kustannuksia, joka valtion tulee huomioida lukiokoulutuksen ra hoi-
tuk ses sa. Lukiokoulutuksen valtionosuusrahoitus on jo ny kyi sel lään-
kin alimitoitettu suhteessa lu kio kou lu tuk sen järjestäjien todellisiin
kus tan nuk siin. Mikäli valtio asettaa kunnille koulutuksen järjestäjinä
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li sä vel voit tei ta, sen tulee korvata niistä aiheutuvat lisäkustannukset
täy si mää räi ses ti. Lakiesityksen valmistelun osalta herättää ih me tys-
tä, että luvussa 2.3. nykytilan arvioinnista on kirjoitettu noin 5,5 sivua
teks tiä, mutta lukiokoulutuksen rahoitukseen liittyvä nykytilan ar vioin-
ti on jätetty kokonaan käsittelemättä. Kun lakiuudistuksiin sisältyy
asioi ta, jotka lisäävät koulutuksen järjestäjien velvollisuuksia sekä
kus tan nuk sia, tulisi samassa yhteydessä tehdä muutoksia myös
ope tus- ja kulttuuritoimen rahoitukseen ja lisätä lukiokoulutuksen jär-
jes tä jil le osoitettavaa valtionrahoitusta sekä nyt ehdotettujen li sä teh-
tä vien ja -vastuiden aiheuttamien kustannusten kattamiseen että lu-
kio kou lu tuk sen rahoituksen saattamiseen vastaamaan todellista
kus tan nus ta soa.

 Lukiossa opettajien työnkuva moninaistuisi ja laajenisi. Se vaatii
huo mat ta vaa satsausta koulutukseen.  Käytännössä lähes kaikki
opet ta jat tulevat osallistumaan tavalla tai toisella kor kea kou lu yh teis-
työ hön, kansainväliseen toimintaan, pedagogiseen eri tyis oh jauk-
seen ja/tai yrittäjäyhteistyöhön. Erityistä pedagogista tukea jou tu ne-
vat antamaan osin myös lukion aineenopettajat, kun eri tyis opet ta ja-
re surs si tuskin on päätoiminen edes keskikokoisissakaan lukioissa.
Näin lukion aineenopettajien työmäärä lisääntyy ja osin aiheuttaa
myös koulutustarpeita.

 Jatkossa kaikilla lukiolaisilla olisi lakisääteisesti mahdollisuus tu tus-
tua korkeakouluopintoihin. Kaikilla lukioilla olisi velvoite järjestää osa
opin nois ta yhdessä yhden tai useamman korkeakoulun kanssa. Lu-
kiot päättäisivät opintojen toteutustavoista korkeakoulujen kanssa.
Lu kion opetus tulisi myös järjestää siten, että jokaisella opiskelijalla
oli si mahdollisuus kehittää kansainvälistä osaamistaan sekä työ elä-
mä- ja yrittäjyysosaamistaan. Esitetty muutos tekee lakisääteiseksi
si tä toimintaa, jota monet koulutuksen järjestäjät ovat lu kio kou lu tuk-
ses saan tehneet jo pitkään. Esitetyn muutoksen vaikutuksia on vai-
kea arvioida, millä tavalla alueen korkeakoulut pystyvät vastaamaan
lu kio kou lu tuk sen järjestäjien tarpeisiin ja lakiin perustuviin vaa ti muk-
siin korkeakouluyhteistyön lisäämisestä. Kaikilla lukioilla ei tule ole-
maan tasavertaisia mahdollisuuksia yh teis työ hön korkeakoulujen
kans sa. Toisaalta, lisääntyvä kan sain vä li nen toiminta aiheuttaa var-
mas ti kustannuksia, vaikka se perustuisi eri lai siin hankkeisiin. Nä-
mä kin kustannusvaikutukset tulisi la ki uu dis tuk sen yhteydessä myös
tark kaan arvioida.

 Lakimuutoskokonaisuuteen sisältyy esitys muuttaa yli op pi las tut kin-
non järjestämisestä annettua lakia siten, että ylioppilastutkinnon ko-
kei den uusimiskertoja koskevista rajoituksista luovuttaisiin. Kou lu-
tuk sen järjestäjät joutuisivat järjestämään aiempaa enemmän koe-
mah dol li suuk sia myös kokeiden uusijoille sekä tutkinnon täy den tä jil-
le. Esitettyä muutosta voi pitää ongelmallisena kahdestakin syys tä:
yk sit täis ten kokeiden suorittajien määrän kasvaessa kou lu tuk sen jär-
jes tä jät voivat joutua varustelemaan aiempaa enemmän ti lo ja vas-
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taa maan tutkintotilaisuuksien järjestämisen vaatimuksia. Li säk si esi-
tet ty uudistus lisäisi lukion opettajien työmäärää kokeiden val von-
nas sa ja koesuoritusten korjaamisessa. Lakiesityksen ta lou del lis ten
vai ku tus ten arvioinnissa on sivuutettu ylioppilastutkinnon suo rit ta mi-
seen liittyvien tilojen aiheuttama lisäkustannus.

 Lukiolakiesityksen mukaan lukiolaki ja -asetus tulisivat voimaan
vuon na 2019. Uusi lukioasetus valmistellaan kevään 2018 aikana, ja
se sisältää nykyisin tuntijakoasetukseen sisältyvät opintojen ra ken-
teet ja laajuudet. Asetuksesta järjestetään erillinen lausuntokierros
syk syl lä 2018. Käytännössä lakiin liittyvät uudistukset näkyisivät lu-
kioi den arjessa elokuun 2021 alusta, jolloin uudet ope tus suun ni tel-
mat otettaisiin käyttöön. Uudet opetussuunnitelman perusteet val-
mis tel laan laajassa sidosryhmäyhteistyössä vuosien 2019–2020 ai-
ka na. Nykyistä tuntijakoasetusta sovelletaan, kunnes uudet ope tus-
suun ni tel mat otetaan käyttöön.

 Lukiokoulutuksen muutoksiin on todettava, että esitetty uu dis ta mis-
tah ti lukiokoulutuksessa ei ole kaikilta osin tar koi tuk sen mu kai nen.
Edel li siä muutoksia on otettu vasta käyttöön, ja nyt ollaan jo te ke-
mäs sä uusia uudistuksia. Silti sekä aiemmat uudistukset (mm. lu kioi-
den opetussuunnitelmauudistus 2016 ja tuntijakokokeilu) ja nyt esi-
te tyt uu dis tuk set ovat jossain mää rin vaisuja uudistaakseen lu kio-
kou lu tus ta pe rus teel li sem min. Lakiluonnosasiakirjassa viitataankin
sii hen, että lopullisia tuloksia kokeilujen toimivuudesta saadaan vas-
ta nyt kokeiluun lähteneiden valmistuttua. Kehittämistyön joh don mu-
kai suu den kannalta olisi perusteltua odottaa ensin tuloksia ja tehdä
nii den perusteella jatkolinjauksia. Nyt uusia muutoksia ollaan te ke-
mäs sä ennen kuin aiempia muutoksiakaan on saatu käytännössä
to teu tet tua saati arvioitua niiden vaikutuksia.

 Paimion kaupungin hallintosäännön 23 § 5 kohdan mukaan lau ta-
kun tien yleiseen ratkaisuvaltaan kuuluu päättää puhevallan käyt tä-
mi ses tä lautakunnan tehtäväalueeseen kuuluvassa  asiassa. Hal lin-
to sään nön 29 § mukaan toimielin voi siirtää sille määrättyä toi mi val-
taa edelleen alaiselleen viranomaiselle.

 Valmistelija / lisätietoja antavat:
 sivistysjohtaja Jyrki Lumiainen, p. 02 474 5311 
 lukion rehtori Heikki Turpeinen, p. 050 421 0991

Päätösehdotus: Koulutuslautakunta päättää antaa lakiuudistuksista esittelytekstiin si-
säl ty vän lausunnon ja valtuuttaa sivistysjohtaja laatimaan sen poh-
jal ta ministeriölle annettavan tiivistelmän.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

 Täytäntöönpano: sivistysjohtaja, lukion rehtori
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Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta sekä säädetyllä
tavalla edeltäpäin ilmoitettuna aikana _._:201_  kaupungin
internetsivuille (www.paimio.fi) yleisesti nähtäville asetetusta
pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa:

Paimiossa 8.3.2018

Virallisesti:


