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Asia:  OAJ:n lausunto, HE 235/2018 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi 

ylioppilastutkinnosta ja lukiolain 1 ja 6 §:n muuttamisesta 

Viite:  Kuuleminen 29.11.2018 

 

Kiitämme mahdollisuudesta tulla kuulluksi ja esitämme Opetusalan Ammattijärjestön 

OAJ:n puolesta seuraavat näkemykset: 

Hallituksen esitys laiksi poikkeaa jonkin verran niistä esityksistä, joita opetus- ja 

kulttuuriministeriön asettama nk. Gaudeamus igitur-työryhmä esitti keväällä 2017. 

Lakiesityksessä on mm. esitetty, että kokelaan on tutkinnossa kirjoitettava koe 

vähintään viidessä aineessa. OAJ ei vastusta tehtyä esitystä, vaan näkee sen 

osaltaan tukevan lukion yleissivistävää tehtävää.  

OAJ esittää kuitenkin, että lukion lukiodiplomijärjestelmää kehitettäisiin siten, että 

lukiolainen voisi halutessaan korvata viidennen kirjoitettavan kokeen suorittamallaan 

lukiodiplomilla. Kehittämistyö tulisi nyt käynnistää ja OKM:n selvittää edellytykset 

lukiodiplomin käytölle ylioppilastutkinnossa, vaikkei asia ehtisikään valmistua lain 

voimaan astumiseen mennessä.  

Lakiesitykseen sisältyy esitys ylioppilastutkinnon järjestämisestä myös englanniksi. 

OAJ puoltaa tehtyä esitystä niillä perusteluilla, jotka lakiesitykseen sisältyvät. Samalla 

OAJ haluaa korostaa, että ylioppilastutkinto on ensisijaisesti kansallinen tutkinto ja 

kansalliskielistämme on pidettävä hyvää huolta. Niinpä OKM:n myöntäessä 

lukiokoulutuksen järjestämislupia, on varmistettava, ettei englanninkielisestä 

koulutuksesta muodostu kansalliskielillä annettavalle koulutukselle kilpailevaa 

koulutusväylää. Koulutus tulee rajata vain niille ryhmille, joille se lakiesityksen 

perusteluissa on tarkoitettu. 

OAJ muistuttaa, että kirjoitettavien aineitten lisääminen nykyisestä aiheuttaa lukioissa 

enemmän kokeiden alustavaan korjaamiseen ja koesalijärjestelyihin sekä 

valvontoihin liittyvää työtä. OAJ edellyttää, että lukioille aiheutuvat lisäkustannukset 

korvataan osana uudistusta. Runsaasti lisätyötä aiheuttaa myös ylioppilastutkinnon 

kokeiden rajaton uusimisoikeus, jota OAJ on jo aiemmin vahvasti vastustanut. 

Lakiesityksen 19 § ja 23 § säätävät kokelaalle oikeuden saada tiedon 

arvosteluperusteiden soveltamisesta kokelaan koesuoritukseen. OAJ korostaa, ettei 

tätä tehtävää voida sälyttää koulun opettajalle. Mikäli näin tapahtuisi, aiheutuu siitä 

lisäkustannuksia, jotka myös tulee osana uudistusta korvata. 
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OAJ ei esitä muutoksia itse lakiesitykseen, mutta toivoo esittämiensä näkökohtien - 

erityisesti lukiodiplomien osalta - ottamista huomioon sivistysvaliokunnan mietintöä 

laadittaessa. Lukiolain 1 §:n ja 6 §:n osalta OAJ:llä ei ole lausuttavaa. 

 

 

OPETUSALAN AMMATTIJÄRJESTÖ OAJ 

 

Heljä Misukka   Olavi Arra 

koulutusjohtaja   erityisasiantuntija 

 

 

 

 


