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OKM/41/010/2017 
 
Lukiouudistukseen liittyvät asetukset 
 
Tiivistelmä: 
 
Arene esittää, että uudessa lukiolaissa säädetyn lukiokoulutuksen ja korkeakoulujen 
yhteistyövelvoitteen pitää näkyä valtioneuvoston asetuksessa lukiokoulutuksesta. 
* 
 
Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry pitää tärkeänä, että lukiokoulutus 
antaa laaja-alaisen yleissivistyksen ja korkeatasoisen osaamisen, joka mahdollistaa 
menestymisen korkeakouluopinnoissa ylioppilastutkinnon suorittamisen jälkeen. 
Tämä edellyttää valmistuvalta opiskelijalta monipuolisia taitoja, tietoja ja valmiuksia, 
joita on kuvattu luonnoksessa valtioneuvoston asetukseksi lukiokoulutuksesta. Arene 
pitää tärkeänä, että asetuksen toisessa pykälässä huomioidaan kansainvälisyysval-
miudet (2 §. Tiedot ja taidot). 
 
Arene esittää, että uudessa lukiolaissa säädetyn lukiokoulutuksen ja korkeakoulujen 
yhteistyövelvoitteen pitää näkyä valtioneuvoston asetuksessa lukiokoulutuksesta. 
Yhteistyö liittyy olennaisesti opiskeluympäristöihin ja toimintakulttuuriin, joita lukiouu-
distuksessa halutaan kehittää. Lausunnolla olevassa luonnoksessa valtioneuvoston 
asetukseksi lukiokoulutuksessa yhteistyöhön viitataan vain asetuksen perustelumuis-
tiossa opintojen mitoitukseen liittyen. Lisääntyvä yhteistyö lukiokoulutuksen ja kor-
keakoulujen kesken vahvistaa opiskelijoiden osaamista.  
 
Arene pitää tärkeänä, että ohjausta ja muita toimia tukemaan ylioppilaiden siirtymistä 
jatko-opintoihin lisätään. Mielekkään jatko-opintovaihtoehdon valintaa helpottaa ja 
korkeakouluopintoja sujuvoittaa ohjauksen vahvistaminen urasuunnittelun tueksi 
sekä opiskelijan valmiuksien kehittäminen arvioimaan osaamistaan ja tunnistamaan 
omat vahvuutensa.  
 
Korkeakouluopinnoissa menestymistä tukee myös opiskelijoiden kokonaisvaltainen 
hyvinvointi ja elämänhallinta, johon toisen asteen opinnoissa on kiinnitettävä aiem-
paa enemmän huomiota.  
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Arene on jo aiemmin lukiouudistuksen yhteydessä lausunut vaatimuksen laajasta pa-
kollisesta ainevalinnasta sekä pedagogiikan ja arviointitapojen voimakkaasta kehittä-
misestä. Ylioppilaskirjoitusten on tuettava laaja-alaista sivistystä ja osaamista.  
Opintopistemitoitukseen siirtyminen on erittäin myönteinen muutos, koska se hel-
pottaa kaikilta lukioilta edellytettävää yhteistyötä korkeakoulujen kanssa. Opinto-
pistemitoitus on lukioasetusesityksessä määritelty opetusmäärän mukaan (1 
opintopiste on 14 tuntia 15 min. annettua opetusta), kun korkeakouluissa opinto-
pistemitoitus perustuu Bolognan prosessin mukaisesti opiskelijan työmäärään (1 
opintopiste on 27 tunnin työpanos). Tämä opintopistemitoituksen erilainen, kan-
sainvälisestä mallista poikkeava määrittely sekoittaa opiskelijoita lukiossa heidän 
suorittaessaan korkeakouluopintoja ja myöhemmin varsinaisissa korkeakoulu-
opinnoissa. 

Arene kiinnittää huomiota, että lukiossa esitetään säädettäväksi opetuksen määrästä 
toisin kuin ammatilliseen perustutkintoon valmistavassa koulutuksessa (531/2017). 
Tämä tarkoittaa, että toisen asteen tutkinnon suorittaneet nuoret ovat keskenään 
eriarvoisessa asemassa opiskeluvalintojensa mukaisesti. 
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