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Opetus- ja kulttuuriministeriö
Sivistystyönantajat ry:n lausunto: Lukiouudistukseen liittyvät asetukset sekä
ylioppilastutkintoa koskevan lainsäädännön uudistaminen

Viite: OKM/41/010/2017, 22/010/2018
HUOM. Lausunnot on annettu lausuntopalvelu.fi:n kautta.
Lukiouudistukseen liittyvät asetukset:
Opetus- ja kulttuuriministeriö on pyytänyt lausuntoa lukiouudistukseen liittyvistä
ehdotuksista, jotka koskevat valtioneuvoston asetusta lukiokoulutuksesta,
opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen muuttamista
koskevaa valtioneuvoston asetusta sekä eräitä muita lukiouudistukseen liittyviä
asetusmuutoksia. Sivistystyönantajat pitää lukiouudistuksen tavoitteita sujuvan
jatko-opintoihin siirtymisen takaamisesta ja nykyistä laajempien opintojaksojen
järjestämisen edistämisestä tärkeinä. Uudistus on tervetullut ja se on
kokonaisuutena oikeansuuntainen.
Sivistystyönantajat esittää seuraavat asetuskohtaiset huomiot:
Luonnos valtioneuvoston asetukseksi lukiokoulutuksesta
7 § Koulutuksen järjestämisluvan hakeminen ja 8 § Järjestämislupahakemukseen
liitettävät selvitykset ja asiakirjat
Sivistystyönantajat erittäin tärkeänä perusperiaatteena, että järjestämisluvan
myöntämisen edellytykset ovat avoimia, järjestäjämuodon suhteen
ylläpitäjäneutraaleja ja kohtelevat kutakin toimintamuotoa tasaveroisesti.
11 § Opintojen mitoitus
Pykälän mukaan opintojaksot kestäisivät nuorille tarkoitetussa koulutuksessa
keskimäärin 14 h 15 minuuttia opintopistettä kohden ja aikuisille tarkoitetussa
koulutuksessa keskimäärin 9 tuntia 20 minuuttia opintopistettä kohden. Se ei
kuitenkaan anna oikeaa käsitystä opintojakson työskentelymäärästä.
Sivistystyönantajat ehdottaa, että määrittelyä muutetaan siten että termi
opintojakson kesto korvataan termillä ”ohjatun opiskelun määrä”.
12 § Opintojen rakenne ja opintojaksojen laajuus
Sivistystyönantajat huomauttaa, että pykälän 3 momentin edellytys siitä, että
opiskelijoiden tulee voida suorittaa valinnaisia opintoja kahden opintopisteen
laajuisina opintojaksoina on ristiriidassa sen perusperiaatteen kanssa, että päätös
suoritettavien opintojaksojen laajuudesta on koulutuksen järjestäjän päätettävissä.
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Luonnos valtioneuvoston asetukseksi opetustoimen henkilöstön
kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen muuttamisesta
Esitys on kannatettava, mutta sen aiheuttamat lisäkustannukset koulutuksen
järjestäjälle tulee huomioida lukion rahoituksessa.

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ylioppilastutkinnosta ja lukiolain muuttamisesta

Hallituksen esitys ylioppilastutkinnosta annetun lain muuttamiseksi on osa viime
vuonna lukiolain päivittämisellä käynnistynyttä lukiokoulutuksen
kokonaisuudistusta. Esityksen tavoitteena on saattaa ylioppilastutkinto vastaamaan
eduskunnan kesäkuussa hyväksymän uuden lukiolain tavoitteita. Sivistystyönantajat
pitää hallituksen esitystä lukiouudistuksen tavoitteiden mukaisena.
6 § Oikeus englanninkielisen ylioppilastutkinnon suorittamiseen
Hallituksen esityksen 6 § mukaan englanninkielisen ylioppilastutkinnon voi suorittaa
opiskelija, joka suorittaa lukiokoulutuksen oppimäärää pääosin englannin kielellä
sekä henkilö, joka on suorittanut 5 §:n § momentissa tarkoitetun tutkinnon tai
koulutuksen pääosin englannin kielellä. Rehtorin päätöksellä englanninkielisen
ylioppilastutkinnon voi erityisestä syystä suorittaa myös muu kuin 1 momentissa
tarkoitettu henkilö, jolla muutoin voidaan katsoa olevan riittävät kielelliset
edellytykset englanninkielisen tutkinnon suorittamiseen.
Sivistystyönantajat pitää kannatettavana mahdollisuutta suorittaa ylioppilastutkinto
englanniksi.
17 § Kokeiden uusiminen
Sivistystyönantajat ei kannata hyväksytyn kokeen rajatonta uusimisoikeutta.
Opiskelijoita tulee kannustaa ja tukea mahdollisimman sujuvaan jatko-opintoihin
siirtymiseen ja hyväksytyn kokeen rajaton uusimismahdollisuus saattaa muodostaa
riskin ”uusimiskierteeseen” joutumisesta. Uusimisesta syntyvät kustannukset on
korvattava koulutuksen järjestäjille.
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