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SUOMEN KESÄYLIOPISTOT  RY.    THE ASSOCIATION OF SUMMER UNIVERSITIES IN FINLAND 

RAUTATIENKATU 26 A 4    FIN-33100 TAMPERE     WWW.KESAYLIOPISTOT.FI 

Opetus- ja kulttuuriministeriölle 

   

Asia: Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle lukiolaiksi ja laiksi 

ylioppilastutkinnon järjestämisestä OKM/41/010/2017 

 

Hallitus päätti lukiokoulutuksen uudistamisesta keväällä 2017. Uudistus pitää sisällään 

lukiolain ja lukion toiminnallisen uudistamisen. Tavoitteena on lisätä lukion 

vetovoimaisuutta yleissivistävänä, korkeakouluihin jatko-opintokelpoisuuden antavana 

koulutusmuotona. Lisäksi tavoitteena on vahvistaa koulutuksen laatua ja oppimistuloksia 

sekä sujuvoittaa siirtymistä toisen asteen opinnoista korkea-asteelle. 

 

Suomen kesäyliopistot ry:n mielestä luonnoksen mukaiset lukiokoulutuksen uudistuksen 

tuomat keskeiset muutokset ovat kaikki erittäin kannatettavia.  

 

Kesäyliopistojen kannalta tärkein on lukioiden ja korkea-asteen koulutuksen järjestäjien 

välisen yhteistyön lisääminen. Tähän liittyy mm. lukiokoulutuksen rakenteen muuttaminen 

opintopisteperustaiseksi ja lukiokoulutuksen järjestäjälle tuleva jälkiohjausvelvoite. 

 

Kaikilla kesäyliopistoilla on pitkäaikaiset, toimivat yhteistyösuhteet oman alueensa 

lukiotoimen ylläpitäjien kanssa. Kesäyliopistot ovat valmiita entisestään tiivistämään ja 

laajentamaan lukioiden kanssa tehtävää yhteistyötä niin, että jälkiohjauksella saadaan parhaat 

mahdolliset tulokset ja vaikuttavuus: ilman jatko-opiskelupaikkaa jääneet ylioppilaat tai 

muusta syystä välivuotta viettävät avoimen korkeakouluopetuksen piiriin. 

 

Lakiluonnoksen mukaan yhteistyötä ja koulutuksen hankkimista koskeva säädöskohta, 8 §, 

kuuluisi seuraavasti: 

 

Koulutuksen järjestäjän tulee olla yhteistyössä perusopetuksen, lukiokoulutuksen ja 

ammatillisen koulutuksen järjestäjien, korkeakoulujen sekä työ- ja elinkeinoelämän 

toimijoiden kanssa. 

 

Koulutuksen järjestäjä voi täydentää järjestämäänsä koulutusta hankkimalla tässä laissa 

tarkoitettua opetusta ja muita palveluja toiselta lukiokoulutuksen tai muun koulutuksen 

järjestäjältä, korkeakoululta, muulta julkiselta taholta taikka muulta yksityiseltä 

rekisteröidyltä yhteisöltä tai säätiöltä. Koulutuksen järjestäjä vastaa siitä, että sen hankkima 

opetus ja palvelut järjestetään tämän lain mukaisesti.” 
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Suomen kesäyliopistot ry esittää, että 8 §:n 1 momenttiin lisätään maininta vapaan 

sivistystyön oppilaitoksista, jolloin se kuuluu:  

 

Koulutuksen järjestäjän tulee olla yhteistyössä perusopetuksen, lukiokoulutuksen, 

ammatillisen ja vapaan sivistystyön koulutuksen järjestäjien, korkeakoulujen sekä työ- ja 

elinkeinoelämän toimijoiden kanssa. 

 

Vapaan sivistystyön lain 2 §:n mukaan kesäyliopistojen lakisääteisenä tehtävänä on avoin 

korkeakouluopetus sekä alueen muihin osaamis- ja sivistystarpeisiin vastaaminen ottaen 

huomioon myös korkeakoulutettu väestö.  

 

Lisäämällä vapaan sivistystyön oppilaitokset yhteistyövelvoitteen piiriin, mahdollistetaan 

jatkossakin kesäyliopistojen ja lukioiden välinen yhteistyö järjestää oppiainerajat ylittäviä 

kaikille avoimia korkeakouluopintoja ja mahdollisuus suorittaa kurkistusopintoja useissa 

yliopistollisissa oppiaineissa kaikissa maakunnissa. 

 

 

Suomen kesäyliopistot ry:n hallitus 
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