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Lausuntopyyntö: Lukiouudistukseen liittyvät asetukset 
Diaarinumero: OKM/41/010/2017 

 

Yksityiskoulujen Liitto ry kiittää lausuntopyynnöstä. 

Yksityiskoulujen Liitto ry pitää esitettyä lainmuutosta oikeansuuntaisena ja kannattaa sitä. Kuitenkin, 

esitys sisältää eräitä kohtia, joita kannattaa tarkastella kriittisesti ennen lopullista päätöksentekoa. 

Ylioppilastutkinnosta: 

Tutkinnon rakenne 

Pidämme hyvänä esitettyä uutta ylioppilastutkinnon rakennetta, jossa reaaliaineet on kytketty 

koepareiksi. Tällä tavalla voimme varmistaa matematiikan ja toisen kotimaisen kielen suorittamisen 

nykyistä suuremman volyymin. Toisaalta, jos kokelas ei suorita em. ylioppilaskokeita, tulee hänen 

suorittaa joko ”laaja reaali” tai reaalin lisäksi jokin kieli. 

 

Ylioppilastutkinnon vaatimustason lievä nostaminen on kannatettavaa. 

 

Hylättyyn tutkintoon sisältyvien hyväksyttyjen kokeiden säilyminen 

On kannatettavaa ja ylioppilaskokeen suorittajan näkökulmasta kohtuullista, että hylättyyn 

ylioppilastutkintoon sisältyviä yksittäisiä ylioppilaskokeita voidaan hyväksilukea myöhemmillä 

tutkintokerroilla esitetyn määräajan puitteissa. 

 

Pakollisten ja ylimääräisten kokeiden erottelu 

On kannatettavaa, että jatkossa ylioppilaskokeeseen ilmoittautuvalta nuorelta ei edellytetä ennakkoon 

sitovaa päätöstä pakollisista ja ylimääräisistä kokeista. 

 

Oikeus uusia hyväksytty ylioppilaskoe rajoituksetta 

Yksityiskoulujen liitto ei pidä järkevänä hyväksytyn yo-kokeen rajoittamatonta uusimisoikeutta. 

Hyväksytty yo-koe tullee saada uusia esimerkiksi 3-4 kertaa, mikä riittää suhteessa uuteen yliopistojen 

valintamenettelyyn. Rajoittamaton uusintaoikeus saattaa kääntyä suorittajaansa vastaan mahdollisesti 

laskevan motivaation ja mahdollisen viivästyvän jatko-opintoihin siirtymisen vuoksi. 

 

Englanninkielinen ylioppilastutkinto  

Yksityiskoulujen Liitto kannattaa mahdollisuutta suorittaa ylioppilastutkinnon kokeet englannin kielellä. 

Opiskelijalla tulisi olla oikeus suorittaa ylioppilastutkinto englannin kielellä myös sellaisessa tapauksessa, 

jossa opiskelija ei ole suorittanut lukio-opintojaan englanniksi. Tällöin rehtori harkitsee millä 

edellytyksillä opiskelija voi osallistua englanninkieliseen yo-kokeeseen. 
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Asetuksesta: 

8§ 

Kaikkia hakijoita tulee käsitellä ylläpitäjäneutraalisti. 

 

12§ 

Pykälään sisältyvä rajoitus, jonka mukaan opiskelijalla tulee saada olla mahdollisuus suorittaa liitteen 1-2 

mukaisia valinnaisia opintoja kahden opintopisteen laajuisina opintojaksoina, johtanee opiskelijan 

näkökulmasta epätarkoituksenmukaisiin tilanteisiin ja hankaloittaa koulutuksen järjestäjän 

lukiokoulutuksen suunnittelua. 

 

 

Helsingissä 3. päivänä syyskuuta 2018 

Yksityiskoulujen Liitto ry 

 

 

Aki Holopainen 

puheenjohtaja 

Vuonna 1935 perustettu Yksityiskoulujen Liitto ry on suomalaisten yksityisten opetuksenjärjestäjien 

yhdistys, joka palvelee jäseniään koulujen toimintaan liittyvissä asioissa.  

Yksityiskoulujen Liitto hoitaa jäsenkoulujen edunvalvontaa, antaa lausuntoja ja tiedotteita jäsenkouluja 

koskevissa asioissa sekä järjestää johdon ja henkilöstön koulutusta.   

Joka kymmenes suomalainen lukiolainen opiskeli Yksityiskoulujen Liitto ry:n jäsenkoulussa lukuvuonna 

2016–17. Yksityiskoulujen Liiton jäsenkouluissa työskentelee yli 21000 oppilasta ja opiskelijaa sekä yli 1600 

opettajaa.  


