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Viite      

Asia Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle 

lukiolaiksi ja laiksi ylioppilastutkinnon järjestämisestä annetun lain 

muuttamisesta

Opetus- ja kulttuuriministeriö pyytää lausuntoanne 24.1.2018 päivätystä 
luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle lukiolaiksi ja laiksi 
ylioppilastutkinnon järjestämisestä annetun lain muuttamisesta. Luonnos on 
lausuntopyynnön liitteenä. Säädösluonnokset on käännetty myös ruotsiksi. 

Hallitus päätti puolivälitarkastelunsa yhteydessä 25.4.2017 käynnistää 
lukiokoulutuksen uudistuksen. Uudistuksen tavoitteena on hallituksen päivitetyn 
toimintasuunnitelman mukaan lisätä lukiokoulutuksen vetovoimaa 
yleissivistävänä, korkeakouluihin jatko-opintokelpoisuuden antavana 
koulutusmuotona, vahvistaa koulutuksen laatua ja oppimistuloksia sekä 
sujuvoittaa siirtymistä toisen asteen opinnoista korkea-asteelle. Yksilöllisemmät 
ja joustavammat opintopolut, niiden vaatima ohjaus ja tuki, oppiainerajat 
ylittävät opinnot ja korkeakouluyhteistyö ovat keskeisiä keinoja tavoitteen 
saavuttamiseksi. 

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi lukiolaki. Laki ja sen nojalla 
annettava valtioneuvoston asetus korvaisivat voimassa olevan lukiolain ja -
asetuksen (629/1998 ja 810/1998). Lisäksi muutettaisiin ylioppilastutkinnon 
järjestämisestä annettua lakia. Ehdotetut lait tulisivat voimaan 1.8.2019.

Lausunto pyydetään toimittamaan sähköisesti viimeistään 7.3.2018
osoitteeseen kirjaamo@minedu.fi sekä lisäksi Word-muodossa osoitteeseen 
lukiouudistus@minedu.fi. 

Ministeriö pyytää lausunnon antajaa liittämään lausunnon päätteeksi 
tiivistelmän (enintään yksi A4-sivu) otsikolla ”Lausunnon keskeinen sisältö”. 
Tiivistelmät otetaan lausunnoista tehtävään lausuntoyhteenvetoon, joka 
julkistetaan opetus- ja kulttuuriministeriön internetsivuilla. 
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Lisätietoja antavat projektipäällikkö Tiina Silander (tiina.silander@minedu.fi), 
hallitussihteeri Matti Sillanmäki (matti.sillanmaki@minedu.fi) ja erityisavustaja 
Daniel Sazonov (daniel.sazonov@minedu.fi).

***

Undervisnings- och kulturministeriet begär ert utlåtande om utkastet till 
regeringens proposition till riksdagen med förslag till gymnasielag och lag om 
ändring av lagen om anordnande av studentexamen. Utkastet är daterat den 24 
januari 2018. Utkastet bifogas denna begäran om utlåtande. Lagutkastet har 
även översatts till svenska. 

I samband med halvtidsgranskningen beslöt regeringen den 25 april 2017 att 
inleda en reform av gymnasieutbildningen. Syftet med reformen är i enlighet 
med regeringens uppdaterade verksamhetsplan att öka gymnasieutbildningens 
attraktionskraft som en allmänbildande utbildningsform som ger behörighet för 
fortsatta studier vid en högskola, att förbättra utbildningens kvalitet och 
inlärningsresultaten samt att göra övergången från studierna på andra stadiet till 
studier på högskolenivå smidigare. Mer individuella och flexibla studier, sådan 
handledning och sådant stöd som dessa kräver samt studier över 
läroämnesgränserna och högskolesamarbete är centrala medel för att målen 
ska uppnås. 

I denna proposition föreslås det att det stiftas en ny gymnasielag. Enligt 
förslaget ersätter lagen och statsrådsförordningen som utfärdas med stöd av 
den gymnasielagen och -förordningen som nu gäller (629/1998 och 810/1998). 
Därtill föreslås ändringar i lagen om anordnande av studentexamen. Lagarna 
föreslås träda i kraft den 1 augusti 2019.

Vi ber Er senast 7.3.2018 sända utlåtandet per e-post till kirjaamo@minedu.fi
samt därtill sända det i Word-format till lukiouudistus@minedu.fi. 

I slutet av utlåtandet ber ministeriet utlåtaren foga ett sammandrag (max en A4-
sida) av utlåtandet med rubriken ”Utlåtandets centrala innehåll”. 
Sammandragen tas in i en sammanfattning av utlåtandena som publiceras på 
undervisnings- och kulturministeriets webbplats. 

Mer information ges av projektchef Tiina Silander (tiina.silander@minedu.fi), 
regeringssekreteraren Matti Sillanmäki (matti.sillanmaki@minedu.fi) och 
specialmedarbetare Daniel Sazonov (daniel.sazonov@minedu.fi).

Projektipäällikkö Tiina Silander

Hallitussihteeri Matti Sillanmäki
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Liitteet Luonnos hallituksen esitykseksi
Svensk översättning av utkastet till paragrafer i regeringens proposition

Jakelu Yliopistot
Ammattikorkeakoulut
Oikeusministeriö
Sosiaali- ja terveysministeriö
Työ- ja elinkeinoministeriö
Valtiovarainministeriö
Opetushallitus
Aluehallintovirastot
Suomen Kuntaliitto ry
Sivistystyönantajat ry
KT Kuntatyönantajat
Opetus- ja Sivistystoimen Asiantuntijat - Specialister för Undervisnings- och 
Bildningsväsendet Opsia ry
Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry
Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry
Finlands Svenska Lärarförbund Fsl Rf
Suomen Opettajaksi Opiskelevien Liitto Sool Ry
Suomen Lukiolaisten Liitto ry
Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto - SAKKI ry
Suomen Ylioppilaskuntien liitto (SYL) ry
Suomen opiskelijakuntien liitto - SAMOK ry
Suomen Vanhempainliitto ry
Förbundet Hem och Skola I Finland Rf
Saamelaiskäräjät
Akava ry
Toimihenkilökeskusjärjestö STTK Ry
Elinkeinoelämän Keskusliitto ry
Suomen Yrittäjät ry
Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry
Taloudellinen tiedotustoimisto ry
Tasa-arvovaltuutettu
Kansallinen koulutuksen arviointikeskus
Ylioppilastutkintolautakunta
Aikuislukioiden opettajat AIO ry
Aineopettajaliitto ry
Biologian ja Maantieteen Opettajien liitto Bmol ry
Eri kieli- ja kulttuuritaustaisten opettajien liitto EKKLO ry
Filosofian ja Elämänkatsomustiedon Opettajat Feto r.y.
Finsklärarföreningen rf
Iltakoulujen Liitto IKLO ry
Historian ja Yhteiskuntaopin Opettajien liitto HYOL ry
Kuvataideopettajat ry
Liikunnan ja Terveystiedon Opettajat ry
Pro Lukio ry
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Psykologianopettajat PSOP ry
Suomen Englanninopettajat ry
Suomen erityiskasvatuksen liitto ry
Suomen espanjanopettajat ry
Suomen Harjoittelukoulujen Opettajat ry
Suomen italianopettajien yhdistys ry
Suomen Opinto-Ohjaajat Ry, Studiehandledarna i Finland rf
Suomen Ranskanopettajain yhdistys ry
Suomen Rehtorit ry
Suomen Ruotsinopettajat ry
Suomen Saksanopettajat ry
Suomen Uskonnonopettajain liitto ry
Suomen venäjänopettajat ry
Suomi toisena kielenä -opettajat ry
Svenska Modersmålslärarnas Förening i Finland
Äidinkielen opettajain liitto ry
Suomen yliopistot UNIFI ry
Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto ARENE ry
Suomen Kansanopistoyhdistys ry
Yksityiskoulujen Liitto ry
Vammaisfoorumi Ry
Tilastokeskus
Kirkkohallitus
Kesälukioseura ry
Finlands Svenska Skolungdomsförbund (FSS) rf
Suomen Opiskelija-Allianssi - OSKU ry
Ihmisoikeusliitto ry
Kehittämiskeskus Opinkirjo
Koulujen Musiikinopettajat ry
Vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunta VANE
Ahvenanmaan maakuntahallinto
Erilaisten oppijoiden liitto
Lukiokoulutuksen järjestäjät
Eduskuntaryhmien pääsihteerit

Tiedoksi Opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen
Erityisavustaja Daniel Sazonov
Erityisavustaja Heikki Uusitalo
Eurooppa-, kulttuuri- ja urheiluministeri Sampo Terho
Erityisavustaja Toni Ahva
Erityisavustaja Toni Kokko
Kansliapäällikkö Anita Lehikoinen
Lukiouudistuksen yksikkö
Yleissivistävän koulutuksen ja varhaiskasvatuksen osasto
Ammatillisen koulutuksen osasto
Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osasto
Kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto
Nuoriso- ja liikuntapolitiikan osasto


